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 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 )تابع()شركة مساهمة سعودية( للسادة مساهمي شركة إعمار المدينة االقتصادية 

 كيف عالجت مراجعتنا أمور المراجعة الرئيسية أمر المراجعة الرئيسي
 إثبات اإليرادات 

 
 إن اإليرادات عنصر مهم ألداء وربحية المجموعة. 

 
إن إثبات اإليرادات من بيع العقارات ـ بما في ذلك الفلل 
والشقق وقطع األراضي ـ يتضمن مخاطر جوهرية كامنة 
بسبب الحكم والتقدير. إن مراجعة األحكام الخاصة بالنسبة 

تى المئوية إلنجاز المشاريع، بما في ذلك التكلفة المتكبدة ح
تاريخه مقابل التكلفة اإلجمالية للمشروع يتطلب اهتماما 
 جوهريا أثناء المراجعة وبشكل خاص فيما يتعلق بما يلي:

 
قدددرة المجموعددة على إلزام العماء بددالدددفع مقددابددل  •

األعمددال التي تم إنجددازهددا بموجددب شدددددددروط العقددد 
وتكون بهذا قد اسدددددددتوفت متطلبات المعيار الدولي 

 إلثبات اإليرادات على مدى المدة  15للتقرير المالي 
 
 إجمالي التكلفة المتوقعة إلكمال المشاريع  •
 
 تبقياحتمالية تحصيل مقابل المبيعات الم •
 

حول القوائم المالية  4يرجى الرجوع إلى اإليضاح 
الموحدة بخصوص السياسة المحاسبية المتعلقة بإثبات 

 لإلفصاح المتعلق باإليرادات. 6اإليرادات واإليضاح 
 

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها استجابةً لهذا األمر 
 المهم ما يلي:

 
سية المتعلقة الحصول على فهم لآللية والضوابط الر • ئي

بعملية إثبات اإليرادات. لقد فحصنا الضوابط الرئيسية 
لة وتتبعنا عملية التنفيذ لتحديد فيما إذا قد  ذات الصددددددد
شكل  ضوابط ب شغيل هذه ال تمت عملية تحديد وتنفيذ وت

 فعّال طوال السنة.
 
وقطع  فحص عقود العماء فيمددا يتعلق ببيع العقددارات •

، على أسدداا العينة، لتحديد التزامات األداء االراضددي
هذه العقود وتقييم فيما  قا ل بة على المجموعة طب المترت

بشددددكل إذا كانت التزامات األداء هذه قد تم اسددددتيفا ها 
مع مرور الوقت أو في أي وقت محدد، بناًء على  مقنع

. كمدددا 15متطلبدددات المعيدددار الددددولي للتقرير المدددالي 
تحدددديدددد فيمدددا إذا كدددان لددددى ركزت إجراءاتندددا على 

المجموعة قوة نافذة إللزام العماء على الدفع مقابل ما 
 تم إنجازه حتى تاريخه.

 
إجراء فحص للتفاصدديل، على أسدداا العينة، لتحديد ما  •

إذا كانت التكاليف المتكبدة حتى تاريخه على التطوير 
قد تم تسدجيلها بشدكل مائم. وكذلك قمنا بفحص توزيع 

بين الوحدددات المبدداعددة ومير المبدداعددة  هددذه التكدداليف
 اعتمادا على المساحة النسبية للمشروع المعني. 

 
فحص عملية تقدير التكلفة لتقييم مدى فعالية آلية تقدير  •

التكلفة مع التركيز بشدددددددكل خاص على إجمالي التكلفة 
 التقديرية للمشاريع.

 
تقييم احتمدداليددة تحصددددددديددل مقددابددل المبيعددات من خال  •

 بنكية والسندات ألمر. الضمانات ال
 
 
قمنا بإعادة احتسددددداب اإليرادات، على أسددددداا العينة،  •

 ومقارنتها باالحتساب الذي قامت به اإلدارة.
 
من  تقييم مدى ماءمة السددددياسددددات المحاسددددبية المتبعة •

لعقددددارات  إلثبددددات اإليراداتالمجموعددددة   من بيع ا
 واإلفصاحات المتعلقة بها في القوائم المالية الموحدة.
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 الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۲ 
 
 

 
 معلومات عن الشركة . ۱
 

مساھمة سعودیة تم تأسیسھا وتعمل في المملكة شركة إعمار المدینة االقتصادیة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة 
م. حصلت  ۲۰۰٦سبتمبر  ۲۱ھـ الموافق ۱٤۲۷رمضان  ۳بتاریخ  ۲٥۳۳العربیة السعودیة بموجب القرار الوزاري رقم 

م). تم  ۲۰۰٦سبتمبر  ۲٦ھـ (الموافق ۱٤۲۷رمضان  ۸بتاریخ  ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹الشركة على السجل التجاري األولي رقم 
ھـ  ۱٤۳٦ربیع أول  ٦تاریخ  ٤٦۰۲۰۰٥۸۸٤ي المسجل للشركة إلى رابغ بسجل تجاري معدل بالرقم نقل المقر الرئیس

 م. ۲۰۱٤دیسمبر  ۲۸الموافق 
 

تزاول الشركة األم أعمالھا في مجال التطویر العقاري في المناطق االقتصادیة وغیرھا، كما تقوم بأنشطة تطویر أخرى بما 
بیع األراضي داخل مناطق التطویر ونقل ملكیة / إیجار األراضي وتطویر المباني في ذلك البنى التحتیة وترویج وتسویق و

والوحدات السكنیة وبناء منشآت بالنیابة عن اآلخرین. یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في تطویر مدینة الملك عبد هللا  
 االقتصادیة. 

 
 الخاصة بفروع المجموعة المسجلة التالیة:  تشمل ھذه القوائم المالیة الموحدة النتائج والموجودات والمطلوبات

 
 رقم السجل التجاري  الفرع

  
  ٤۰۳۰۱٦٤۲٦۹ جدة

  ۱۰۱۰۹۳۷٥٤۹ الریاض 
  ٤٦۰۲۰۰٦۹۳٤ رابغ

 
(ویشار إلیھا فیما بعد  ٤كما في تاریخ التقریر المالي، لدى الشركة استثمارات في شركات تابعة مذكورة في اإلیضاح 

 "المجموعة").مجتمعة بـ 
 
 أسس اإلعداد   . ۲
 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲-۱

تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر 
 واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 

 
 أسس القیاس  ۲-۲

المرفقة على أساس التكلفة التاریخیة، ما لم یذكر خالف ذلك، باستخدام مبدأ االستحقاق تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة 
 المحاسبي ومفھوم االستمراریة.

 
 تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة عرض الفترة الحالیة. 

 
، تحتاج المجموعة إلى تطبیق  ۲۰۱٦أكتوبر  ۱٦كما ھو مطلوب من قبل ھیئة السوق المالیة من خالل تعمیمھا بتاریخ 

نموذج التكلفة لقیاس الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقاریة واألصول غیر الملموسة عند تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد  
 .التقاریر المالیة لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاریخ اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

 
، قامت ھیئة السوق المالیة بفحص مدى مالءمة االستمرار في استخدام نموذج التكلفة أو السماح م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱في 

 :باستخدام نموذج القیمة العادلة أو خیار إعادة التقییم واتخذت القرارات التالیة
 

) والعقار  ۱٦بة الدولي إلزام الشركات المدرجة باالستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقیاس الملكیة (معیار المحاس -
) في البیانات المالیة المعدة للفترات المالیة خالل السنوات المالیة، والتي تبدأ  ٤۰االستثماري (معیار المحاسبة الدولي 

 م. ۲۰۲۲قبل السنة التقویمیة 
لقیاس األولي أو السماح للشركات المدرجة بخیار السیاسة الستخدام نموذج القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة بعد ا -

) بعد االعتراف المبدئي في البیانات ۱٦اختیار السیاسة الستخدام نموذج إعادة تقییم الممتلكات (معیار المحاسبة الدولي 
 .أو بعد ذلك م ۲۰۲۲المالیة المعدة للفترات المالیة خالل السنة المالیة. سنوات تبدأ خالل السنة التقویمیة 

 
 عملة النشاط والعرض ۲-۳

یضا عملة النشاط للشركة األم. بالنسبة لكل  یتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر السعودي والذي یمثل أ
منشأة، تقوم المجموعة بتحدید العملة الرئیسیة ویتم قیاس بنود كل منشأة في قوائمھا المالیة باستخدام عملة النشاط المحددة.  

تم تقریب جمیع األرقام ألقرب ألف لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك. 
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 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۳ 
 
 

 
 واالفتراضات المحاسبیة الھامة األحكام والتقدیرات  .۳
 

یتطـلب إعداد القوائم الـمالـیة الموحدة للمجموعة من اإلدارة عـمل أحـكام وتـقدیرات وافتراضـــــات تؤثر على مـبالغ اإلیرادات 
والمصـروفات والموجودات والمطلوبات المصـرح عنھا واإلفصـاح عن المطلوبات المحتملة كما في تاریخ التقریر المالي. 

التأكد بشأن ھذه االفتراضات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیال جوھریا على القیمة الدفتریة إال أن عدم  
 .للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة

 
الموجودة تســـــتـند ـھذه التـقدیرات واالفتراضـــــات إلى الخبرة وعواـمل أخرى مختلـفة یعتـقد أنـھا معقوـلة في ـظل الظروف 

وتســتخدم للحكم على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي یصــعب الحصــول علیھا من مصــادر أخرى. تتم مراجعة 
التقدیرات واالفتراـضات األساسیة بشكل متواصل. یتم تسجیل مراجعة التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة 

 لفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرات المتغیرة تؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة.التقدیرات أو في فترة المراجعة وا
 

 فیما یلي األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة: 
 

 األحكام
 

 استیفاء التزامات األداء
م كل عقد من عقودھا مع العمالء لتحدید ما إذا تم استیفاء التزامات األداء على مدى الوقت أو في  یجب على المجموعة تقیی

وقت محدد من أجل تحدید الطریقة المالئمة إلثبات اإلیرادات. قامت المجموعة بتقییم ذلك بناًء على اتفاقیات البیع التي  
، وفي حال العقود التي یتم توقیعھا لتقدیم موجودات عقاریة للعمالء، أبرمتھا مع العمالء وأحكام األنظمة والقوانین ذات الصلة 

ال تقوم المجموعة بإیجاد أصل ذي استخدام بدیل للمجموعة وعادةً یكون لھا حق نافذ المفعول لسداد التزام أداء تم اكتمالھ  
دما ال یكون الحال كذلك، یتم إثبات حتى تاریخھ. واستنادا إلى ذلك، تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات على مدى زمني. عن

 اإلیرادات وقت محدد. 
 

تعتبر المجموعة أن استخدام طریقة المدخالت والتي تتطلب إدراج اإلیرادات استنادا إلى جھود المجموعة الستیفاء التزام 
بتقدیر تكالیف إكمال   األداء توفر أفضل مرجع لإلیرادات المكتسبة فعال. وفي سیاق تطبیق طریقة المدخالت تقوم المجموعة

 المشاریع من أجل تحدید مبلغ اإلیرادات التي یجب إثباتھا.
 

 تحدید أسعار المعامالت
یجب على المجموعة تحدید أسعار المعامالت فیما یتعلق بكل عقد من عقودھا مع العمالء. وعند عمل مثل ھذا الحكم، تقوم 

یجة للخصومات أو الغرامات، ووجود أي عنصر تمویلي جوھري في  المجموعة بتقییم تأثیر أي مقابل متغیر في العقد نت
 العقد وأي مقابل غیر نقدي في العقد.

 
عند تحدید أثر المقابل المتغیر، تستخدم المجموعة طریقة "المبلغ األكثر ترجیًحا" في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  

تحدید سعر المعاملة بالرجوع إلى المبلغ األكثر ترجیًحا في مجموعة من  اإلیرادات من العقود مع العمالء حیث یتم  ۱٥-
 مبالغ المقابل المحتملة.
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 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٤ 
 
 

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 األحكام (تابع)
 

 خیارات التمدید لعقود اإلیجار
الستئجار األصول لفترات إضافیة تتراوح بین سنة وخمس سنوات. لدى المجموعة الخیار بموجب بعض عقود اإلیجار 

تطبق المجموعة الحكم في تقییم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خیار التجدید. أي أنھا تنظر في جمیع العوامل 
ة بإعادة تقییم مدة اإلیجار إذا  ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصادیًا لھا لممارسة التجدید. بعد تاریخ البدء ، تقوم المجموع

كان ھناك حدث ھام أو تغیر في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا وتؤثر على قدرتھا على ممارسة (أو عدم ممارسة) خیار  
 التجدید (على سبیل المثال ، تغییر في استراتیجیة األعمال). 

 
 المجموعة كمؤجر -التزامات عقود التأجیر التشغیلي  

في عقود إیجار عقارات تجاریة وتجزئة في محفظتھا العقاریة االستثماریة. حددت المجموعة ، بناًء على  تدخل المجموعة 
تقییم لشروط وأحكام الترتیبات ، أنھا تحتفظ بجمیع المخاطر والمكافآت الھامة لملكیة ھذه العقارات ، وبالتالي ، فإنھا تحتسب 

 العقود كعقود إیجار تشغیلیة
 

 الشركة التابعةتوحید 
قامت المجموعة بتقییم جمیع الشركات المستثمر فیھا لمعرفة ما إذا كانت تمارس سیطرة علیھا وفقا للمعیار الدولي للتقریر  

"القوائم المالیة الموحدة". قامت المجموعة بتقییم، من بین أمور أخرى، الحصة التي تمتلكھا والترتیبات التعاقدیة   ۱۰المالي  
المطبقة وقدرتھا وحدود مشاركتھا في األنشطة ذات الصلة في الشركات المستثمر فیھا لتحدید ما إذا كانت تمارس سیطرة 

 علیھا أم ال. 
 

 التقدیرات واالفتراضات
 

 خطط المنافع المحددة 
تضمن التقییم االكتواري وضع یتم تحدید تكلفة برامج المنافع المحددة والقیمة الحالیة لاللتزام باستخدام تقییمات اكتواریة. ی

العدید من االفتراضات المتنوعة التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وھذا یتضمن تحدید معدالت الخصم 
وزیادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفیات ومعدل تسریح الموظفین من الخدمة. ونتیجة التعقیدات الخاصة بعملیة التقییم 

یلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یمتاز بحساسیة عالیة تجاه التغیرات في ھذه االفتراضات. یتم فحص جمیع وطبیعتھ طو
االفتراضات في تاریخ كل تقریر مالي. إن معاییر القیاس األكثر حساسیة ھي معدل الخصم والزیادة المستقبلیة للرواتب.  

على العائد السوقي على سندات الشركات العالیة الجودة. تعتمد زیادات   عند تحدید معدل الخصم المالئم، تعتمد اإلدارة
الرواتب المستقبلیة على معدالت التضخم المستقبلیة واألقدمیة والترقیة والعرض والطلب في سوق التوظیف. یستند معدل 

الوفیات على فترات استجابةً   الوفیات إلى جداول الوفیات المتاحة والخاصة بالدول المحددة. قد تتغیر استقراءات جداول
 . ۲۷للتغیرات السكانیة. توجد تفاصیل أكثر حول التزامات منافع الموظفین في اإلیضاح 

 
 لذمم المدینة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ل

ت تستخدم المجموعة مخصص لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة للحسابات المدینة. تستند المخصصات مبدئیًا على معدال
تعدیل الخبرة السابقة لخسارة االئتمان مع معلومات تطلعیة في كل تاریخ  بالمجموعة الملحوظة تاریخیاً. تقوم المجموعة 

ً ، والظروف االقتصادیة المتوقعة ، والخطط  تقریر. إن تقییم االرتباط بین معدالت التخلف عن السداد الملحوظة تاریخیا
مة. كمیة الخسائر االئتمانیة المتوقعة حساسة للتغیرات في الظروف والظروف االقتصادیة  االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیرات مھ

المتوقعة. قد ال تكون تجربة المجموعة السابقة لخسارة االئتمان وتوقعاتھا للظروف االقتصادیة ممثلة للتقصیر الفعلي للعمالء 
 .۱۹ة المتوقعة على الذمم المدینة للمجموعة في إیضاح في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول الخسائر االئتمانی
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 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٥ 
 
 

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 التقدیرات واالفتراضات (تابع)
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة
للعقارات والمعدات والعقارات االستثماریة لحساب االستھالك. ویتم تحدید ھذا تحدد المجموعة األعمار اإلنتاجیة التقدیریة 

التقدیر بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو التلف.  تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة  
الك متوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة احتساب االستھالك واإلطفاء بشكل دوري للتأكد من أن طریقة وفترة االستھ

 من ھذه الموجودات. 
 

 تكلفة إنجاز المشاریع
تقوم المجموعة بتقدیر تكلفة إكمال المشاریع لتحدید التكلفة العائدة على اإلیرادات التي یتم إثباتھا. وتتضمن ھذه التقدیرات، 

تكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدیة األخرى إلى العمالء. ویتم فحص من بین بنود أخرى، تكلفة اإلنشاء، وأوامر التغییر، و
 ھذه التقدیرات على مدد منتظمة. أي تغییرات الحقة في التكلفة المقدرة لإلنجاز قد تؤثر على نتائج الفترات الالحقة. 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 

رات لالنخفاض في قیمة جمیع الموجودات غیر المالیة في تاریخ كل تقریر تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤش
مالي. یتم اختبار الموجودات غیر المالیة لتحدید االنخفاض في القیمة في حال وجود مؤشرات على عدم إمكانیة استرداد  

دیة المستقبلیة المتوقعة من األصل أو  القیم الدفتریة. عندما یتم احتساب قیمة االستخدام، تقوم اإلدارة بتقدیر التدفقات النق
تظھر العقارات التطویریة   الوحدة المولدة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب الحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.

 بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق المقدرة ، أیھما أقل. 
 

 تقدیر معدل االقتراض اإلضافي  -اإلیجارات 
یتم خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار. إذا لم یكن من الممكن تحدید ھذا السعر بسھولة، 
وھو بشكل عام ھو الحال بالنسبة لعقود اإلیجار في المجموعة ، یتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وھو  

راض األموال الالزمة للحصول على أصل بقیمة مماثلة إلى حق االستخدام في  السعر الذي یجب على المستأجر دفعھ القت
بیئة اقتصادیة مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. وبالتالي فإن معدل االقتراض اإلضافي یعكس ما "یتعین على المجموعة دفعھ"، 

 وشروط عقد اإلیجار. أحكامل لتعكس األمر الذي یتطلب التقدیر عندما ال تتوفر أسعار ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعدی
 

 االستمراریة
ملیون لایر سعودي،    ۱٫۱٦۳م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات الحالیة بمبلغ  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱كما في  

بلة.  الجزء المتداول، والذي یستحق في األشھر االثني عشر المق -ویعزى ذلك في المقام األول إلى القرض طویل األجل 
) وھي في الوقت الحالي بصدد سحب المبالغ المطلوبة المناسبة ۲٥لدى المجموعة تسھیالت إضافیة معتمدة (راجع اإلیضاح  

 م.  ۲۰۲۰في النصف األول من سنة  
 

عالوة على ذلك ، فإن المناقشات بشأن إعادة جدولة القروض وخطط السداد جاریة بالفعل مع البنوك المعنیة. عالوة على  
.  م ۲۰۲۱إلى ینایر  م۲۰۲۰بعد نھایة العام ، قامت وزارة المالیة بإعادة جدولة الدفعة األولى المستحقة في یونیو  ذلك،

، مع عمولة مستحقة الدفع  م۲۰۲۱وبالتالي، فإن المبلغ األساسي قابل للسداد اآلن على سبعة أقساط سنویة، تبدأ من ینایر 
 على أساس سنوي. 

 
بتقییم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة بناًء على خطط التشغیل وتوقعات التدفق النقدي  قام مجلس اإلدارة 

ولیسوا لدیھم أي مظاھر عدم تأكد جوھریة قد تلقي بالشك بأن لدیھا الموارد الالزمة لالستمرار في العمل والوفاء بالتزاماتھا 
في المستقبل المنظور. ولذلك، فقد تم إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة  عند وحال استحقاقھا في سیاق األعمال االعتیادیة  

 على أساس االستمراریة.
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 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٦ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة .٤
 

السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالیة الموحدة موضحة أدناه. تم تطبیق ھذه السیاسات 
م (راجع  ۲۰۱۹ینایر  ۱جمیع الفترات المعروضة، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتباًرا من  بشكل ثابت على

 ).٥اإلیضاح 
 

 أسس التوحید
م. تتحقق السیطرة عندما ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱تتكون القوائم المالیة الموحدة من القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة كما في  

، أو لدیھا حق في الحصول على عوائد متغیرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا ولدیھا تكون المجموعة معرضة
القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل تحكمھا في الشركة المستثمر فیھا. وعلى وجھ التحدید، تسیطر المجموعة على 

 الشركة المستثمر فیھا، فقط إذا كان لدى المجموعة: 
 
الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة   السیطرة على •

 للشركة المستثمر فیھا)
 األحقیة، أو حقوق الحصول على عوائد متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا؛ و •
 على عوائدھا  القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر •
 

وعموما، ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت تؤدي إلى السیطرة. لدعم ھذا االفتراض وعندما یكون لدى المجموعة  
حصة أقل من أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع الحقائق 

 ما إذا كان لھا سلطة على الشركة المستثمر فیھا، بما في ذلك: والظروف ذات الصلة في تقییم 
 
 الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع أصحاب حق التصویت األخرین في الشركة المستثمر فیھا؛ •
 الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى   •
 حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة •
 

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على شركة مستثمر فیھا أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود 
تغیرات على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالث. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تتحقق للمجموعة السیطرة على  

موعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المج
والمصروفات للشركة التابعة التي تم اقتناؤھا أو التصرف فیھ خالل السنة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ سیطرة 

 المجموعة حتى تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة التابعة.  
 

أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق الملكیة الشركة األم للمجموعة وإلى   یعود الربح
الحصص غیر المسیطرة، حتى لو نتج عن ذلك إلى وجود عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة. یتم استبعاد جمیع 

دفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء  الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات والت
 المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة. 

 
یتم استبعاد المكاسب غیر المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا المحتسبة بحقوق الملكیة مقابل االستثمار 

ستبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطریقة مثل األرباح غیر  إلى حد حصة المجموعة في الشركة المستثمر فیھا. یتم ا
 .المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي ال یوجد فیھ دلیل على انخفاض القیمة

 
ویتم احتساب التغیر في حصة الملكیة في الشركة تابعة، دون فقدان السیطرة، كمعامالت حقوق ملكیة. وفیما إذا فقدت  

تابعة، فإنھا تقوم باستبعاد الموجودات (بما فیھا الشھرة) والمطلوبات والحصة غیر المسیطرة   المجموعة السیطرة على شركة 
وأي مكونات أخرى لحقوق الملكیة ویتم تسجیل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقدان السیطرة في قائمة الربح أو الخسارة  

 قیمة العادلة. والدخل الشامل اآلخر الموحدة. ویتم إثبات أي استثمار محتفظ بھ بال
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۱۷ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالیة تتعلق بالمشاركة بالتطویر واالستثمارات والتسویق والمبیعات/عقود 
 اإلیجار والعملیات وصیانة العقارات وتقدیم خدمات تعلیم عالي وتأسیس الشركات:

 االسم 
 بلد

 سنة التأسیس التأسیس

نسبة المساھمة في رأس  
 المال

 (مباشرة أو غیر مباشرة)
 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹   
 

  شركة استثمارات المدن االقتصادیة القابضة
 ("شي إتش أي سي إي")

المملكة العربیة  
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ ۲۰۱۰ السعودیة

المحدودةشركة تطویر المناطق الصناعیة   
 ("إل  سي دي زد أي")

المملكة العربیة  
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ ۲۰۱۱ السعودیة

المدن االقتصادیة شركة إدارة وتشغیل عقارات   
 ("إم  أو إي  أر")

المملكة العربیة  
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ ۲۰۱۳ السعودیة

المدن االقتصادیة الشركة الرائدة إلدارة عقارات   
 ("إم  إي أر") 

المملكة العربیة  
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ ۲۰۱۳ السعودیة

المدن االقتصادیةشركة تطویر عقارات   
 ("دي  إي أر") 

المملكة العربیة  
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ ۲۰۱۳ السعودیة

 شركة إعمار المعارف المحدودة  
 ("سي كي إي")

المملكة العربیة  
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ ۲۰۱٥ السعودیة

 
اإلطار المحاسبي للمجموعة. عند الضرورة،  یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس الفترة المالیة باستخدام نفس 

یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة تتماشى مع السیاسات المحاسبیة 
 للمجموعة. 

 
قى من م، استحوذت الشركة على ما تب۲۰۱۸عمال بالقرارات التي اتخذھا مساھمو الكیانات المذكورة أعاله خالل سنة 

حصص في شركة استثمارات المدن االقتصادیة القابضة، وشركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة، وشركة إدارة وتشغیل 
عقارات المدن االقتصادیة، والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة، وشركة تطویر عقارات المدن االقتصادیة.  

تم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة فیما یتعلق بنقل ھذه قة بنقل ھذه األسھم قید التنفیذ. ال تزال اإلجراءات القانونیة المتعل
و   شركة تطویر عقارات المدن اإلقتصادیة األسھم لشركة استثمارات المدن االقتصادیة القابضة خالل العام ، وبالنسبة لـ

، فقد تم االنتھاء منھا بعد تشغیل عقارات المدن اإلقتصادیةشركة إدارة و و  الشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن اإلقتصادیة  
 ، ما زالت قید التنفیذشركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودةنھایة العام. بالنسبة لـ

 
 للمعلومات المتعلقة بالشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة.   ۱۷راجع اإلیضاح 
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۱۸ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 االستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (شركات زمیلة ومشاریع مشتركة) 
الشركة الزمیلة ھي المنشأة التي تمارس علیھا المجموعة نفوذا ھاما ولكنھا لیست سیطرة على السیاسات المالیة والتشغیلیة. 

مشتركة علیھا ویتم تأسیسھا بموجب اتفاقیة تعاقدیة تستدعي المشروع المشترك ھو المنشأة التي یكون للمجموعة سیطرة 
 الموافقة باإلجماع على القرارات المالیة والتشغیلیة االستراتیجیة.

یتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزمیلة والمشروع المشترك باستخدام طریقة حقوق الملكیة. بموجب ھذه 
تثمارات في الشركة الزمیلة والمشروع المشترك بالتكلفة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لالستثمار الطریقة، یتم بدایةً إدراج االس

لتسجیل التغیرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك منذ تاریخ االستحواذ. 
موعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة والمشروع تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة حصة المج

المشترك. ویتم عرض أي تغیر في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة.  
ن  إضافة لذلك، عندما یكون ھناك تغیرا مدرجا مباشرةً في حقوق الملكیة في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك، فإ

المجموعة تقوم عندئذ بتسجیل حصتھا من أي تغیرات، حسب مقتضى الحال، في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة.  
یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة وشركة المحاصة في  

 مشروع المشترك.حدود حصة المجموعة في الشركة الزمیلة وال
 

 تعد القوائم المالیة للشركة الزمیلة والمشروع المشترك في نفس فترة التقریر المالي للمجموعة.  
 

بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة االنخفاض في قیمة 
قوم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي بتحدید ما إذا كان ھناك أي استثماراتھ في شركات زمیلة أو مشروعھا المشترك. ت

دلیل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك قد انخفضت قیمتھ. في ھذه الحالة، تقوم  
و المشروع المشترك في المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة أ

 الشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة ویدرج المبلغ في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 

عند فقدان التأثیر الجوھري على الشركة الزمیلة أو السیطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقیاس أي 
وتسجیلھ بقیمتھ العادلة. یتم إثبات أي فرق بین القیمة الدفتریة للمشروع المشترك عند فقدان السیطرة المشتركة  استثمار متبقي  

 والقیمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البیع في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 
 

ا في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك، یتم تخفیض القیمة الدفتریة  عندما تزید حصة المجموعة من الخسائر عن حصتھ
لتلك الحصة إلى الصفر، ویتم التوقف عن إثبات الخسائر اإلضافیة باستثناء الحد الذي یكون لدى المجموعة التزام أو قامت  

 بسداد بدفعات بالنیابة عن الشركة المستثمر فیھا.
 

 غیر المتداول التصنیف المتداول مقابل التصنیف
 

 الموجودات
تبوب المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحد كمتداولة وغیر متداولة. یعتبر األصل متداوال 

 عندما:
 
 یكون من المتوقع تحققھ أو توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ في دورة التشغیل العادیة؛  •
 المتاجرة؛محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض  •
 یتوقع تحقیقھ خالل اثني عشر شھرا بعد تاریخ التقریر؛ أو •
النقد وما في حكمھ، ما لم یكن ممنوعا من الصرف أو االستخدام لتسویة التزام لمدة اثني عشر شھرا على األقل بعد  •

 تاریخ المركز المالي. 
 

 یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة. 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۹ 
 
 

 
 سات المحاسبیة الھامة (تابع)السیا .٤
 

 المطلوبات
 تعتبر المطلوبات متداولة عندما: 

 
 یتوقع تسویتھا في دورة التشغیل العادیة؛  •
 محتفظ بھا بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ •
 من المقرر تسویتھ خالل اثني عشر شھرا بعد فترة التقریر؛ أو •
 اثني عشر شھرا على األقل بعد فترة التقریر.ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لمدة  •
 

 تقوم المجموعة بتبویب جمیع المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.  
 

 إثبات اإلیرادات 
 

 تُقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق القبض مع األخذ في الحسبان شروط الدفع المحددة.  
 

یتم إثبات اإلیرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل أن تعود  
 .یمكن قیاسھا بشكل موثوق ،ما یكون من الممكن قیاس اإلیرادات والتكالیف، إن وجدتبمنافع اقتصادیة على المجموعة وعند

 
 اإلیرادات من العقود مع العمالء من بیع العقارات

تثبت المجموعة إیرادات العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي للتقریر 
 : ۱٥المالي 

 
تحدید العقد (العقود) مع عمیل: العقد ھو اتفاقیة تُعقد بین طرفین أو أكثر تؤسس حقوقا وتعھدات وتضع المعاییر  . ۱الخطوة 

 التي یجب الوفاء بھا.
تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في العقد مع العمیل بتحویل بضائع أو تقدیم خدمات إلى   . ۲الخطوة 

 العمیل.
تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول علیھ نظیر نقل البضائع أو   . ۳الخطوة 

 الخدمات المتعھد بتقدیمھا إلى العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف ثالثة. 
ذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: في العقد ال . ٤الخطوة 

المجموعة بتوزیع سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ یحدد مقدار المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول علیھ  
 في مقابل الوفاء بكل التزام أداء. 

 إثبات اإلیراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بالتزام أداء.    . ٥الخطوة 
 

لمقابل الموعود في العقد مبلغًا متغیًرا، یجب على المجموعة تقدیر مبلغ المقابل الذي یحق للمجموعة مقابل نقل إذا تضمن ا
 .السلع أو الخدمات الموعودة إلى العمیل

 
یمكن أن یختلف المقابل الموعود بھ إذا كان حق المجموعة في المقابل مرھونًا بوقوع أو عدم حدوث حدث مستقبلي. یمكن 

تلف مبلغ المقابل بسبب الخصومات أو الخصومات أو المبالغ المستردة أو االعتمادات أو الحوافز أو العقوبات أو أن یخ
البنود المماثلة األخرى. یتم ذكر التغیر المتعلق بالمقابل الذي وعد بھ العمیل ، إن وجد ، بشكل صریح في العقد. وفقًا  

 .لمتغیر باستخدام المبلغ األكثر احتماًال وفقًا لشروط العقدلذلك، تقوم المجموعة بتقدیر مبلغ المقابل ا
 

فیما یتعلق بالعقود المبرمة مع العمالء لبیع الممتلكات ، باإلضافة إلى نموذج الخطوات الخمس ، فإن الشركة تفي بالتزام  
 أداء وتثبت اإلیرادات بمرور الوقت ، إذا تم استیفاء أحد المعاییر التالیة: 

 
 میل في ذات الوقت على المنافع الناتجة عن أداء المجموعة واستھالك تلك المنافع؛ وحصول الع . ۱
 أداء المجموعة یؤدي إلى إیجاد أو تحسین موجودات تحت سیطرة العمیل وقت إیجاد أو تحسین األصل؛ أو  . ۲
للمجموعة الحق في تحصیل  أداء المجموعة لاللتزام ال یَُكون موجودات ذات استخدامات بدیلة للمجموعة، كما یكون   . ۳

 المبلغ لألداء المكتمل حتى تاریخھ. 
 

بالنسبة اللتزامات األداء التي ال یتحقق فیھا أحد الشروط أعاله، فإنھ یتم إدراج اإلیرادات في الوقت الذي یتم فیھ استیفاء 
 التزام األداء. 
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 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۰ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 إثبات اإلیرادات (تابع)
 

 اإلیرادات من العقود مع العمالء من بیع العقارات (تابع)
 

عندما تقوم المجموعة باستیفاء التزام أداء من خالل تقدیم البضائع أو الخدمات المتعھد بتقدیمھا، فإن المجموعة بذلك تقوم  
الثمن المفوتر للعمیل مبلغ  بإیجاد أصل بناًء على العقد نظیر المقابل الذي حصلت علیھ جراء األداء. وإذا ما تجاوز مبلغ

 اإلیرادات المدرجة فھذا یزید من مطلوبات العقد.
 

 إیرادات إیجاریة 
یتم إثبات إیرادات اإلیجار من عقود اإلیجار التشغیلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. یتم إضافة التكالیف  

تبر ترتیب عقد إیجار تشغیلي جزًءا ال یتجزأ من القیمة الدفتریة لعقد المباشرة األولیة المتحملة أو الحوافز في التفاوض ویع
 اإلیجار ویتم إثباتھا علی أساس القسط الثابت علی مدى فترة اإلیجار.

 
 إیرادات خدمات 

رحلة  یتم إثبات اإلیرادات من تقدیم الخدمة على مدى فترة زمنیة عندما یمكن تقدیر نتائج الخدمة بشكل موثوق استنادا على م
إنجاز الخدمة في تاریخ التقریر المالي. وفي حال عدم القدرة على قیاس النتائج بطریقة یُعتد بھا، فإنھ یتم إدراج اإلیرادات  

 فقط في حدود إمكانیة استرجاع المصروفات المتكبدة. 
 

 إیرادات ضیافة 
تتكون اإلیرادات من الفنادق من إیرادات الغرف واألغذیة والمشروبات والخدمات األخرى ذات الصلة المقدمة.  ویتم إثبات 

 اإلیرادات بعد الخصومات على أساس االستحقاق عند تقدیم تلك الخدمات. 
 

 إیرادات المدرسة 
 ى كدخل على أساس االستحقاق. یتم إدراج إیرادات الرسوم الدراسیة ورسوم التسجیل واألتعاب األخر

 
 إیرادات ودائع مرابحة ألجل 

 یتم إدراج اإلیرادات من ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك على أساس العائد الفعال. 
 

 تكلفة إیرادات
ادات تتضمن تكالیف اإلیرادات تكلفة األراضي وتكالیف التطویر وتكالیف الخدمات األخرى المتعلقة بھا. تستند تكلفة اإلیر

إلى نسبة التكلفة المتكبدة إلى التاریخ المتعلق بالوحدات التي بیعت إلى مجموع التكالیف التقدیریة لكل مشروع. تكلفة إیرادات  
 أعمال الضیافة والخدمات واإلیرادات اإلیجاریة تُحتسب على أساس التكلفة الفعلیة لتقدیم الخدمات.

 
 المصروفات

المصروفات العمومیة واإلداریة التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تمثل بشكل تشمل مصروفات البیع والتسویق و
محدد جزًء من تكلفة اإلیرادات. مصروفات البیع والتسویق تمثل المصروفات الناتجة عن أعمال المجموعة في إدارات  

ستھالك، اإلطفاء وخسائر االنخفاض في المبیعات والتسویق. یتم تصنیف جمیع المصروفات باستثناء األعباء المالیة، اال
القیمة كمصروفات عمومیة وإداریة. یتم تكوین مخصصات المصروفات المشتركة ما بین تكلفة اإلیرادات ومصروفات بیع 

 وتسویق ومصروفات عمومیة وإداریة على أساس ثابت عند اللزوم.
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 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۱ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 الزكاة
الزكاة وفقا لألنظمة المالیة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. یتم تحمیل مخصص الزكاة للشركة والزكاة  تحتسب 

التي تتعلق بملكیة المجموعة في الشركات التابعة في المملكة العربیة السعودیة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  
إضافیة، إن وجدت، والتي قد تصبح مستحقة، عند االنتھاء من الربط في نفس السنة  اآلخر الموحدة. یتم احتساب أي مبالغ 

 المالیة التي یتم فیھا اعتماد الربط الزكوي. 
 

 ضریبة استقطاع
تستقطع المجموعة ضرائب على بعض المعامالت مع جھات غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة كما ھو مطلوب وفقا 

عمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. یتم تسجیل ضریبة االستقطاع المتعلقة بالمدفوعات األجنبیة لألنظمة الضریبیة الم
 كمطلوبات.

 
 ضریبة القیمة المضافة

تخضع المجموعة لضریبة القیمة المضافة ("ضریبة القیمة المضافة") لألعمال العقاریة وغیرھا من الخدمات باستثناء 
ظمة ضریبة القیمة المضافة المطبقة في المملكة العربیة السعودیة. یتم تحدید مبلغ ضریبة القیمة التوریدات المعفاة وفقا ألن

المضافة من خالل تطبیق معدل الضریبة المطبق على قیمة التورید ("ضریبة القیمة المضافة المخصومة") ناقصا ضریبة  
المحسوبة"). تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات القیمة المضافة المدفوعة على المشتریات ("ضریبة القیمة المضافة 

والمشتریات بعد خصم ضریبة القیمة المضافة لجمیع الفترات المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  
ت، في حین الموحدة. ومع ذلك، تتم إضافة ضریبة القیمة المضافة المحسوبة المتعلقة بالتوریدات المعفاة إلى تكلفة المشتریا

 تتم المطالبة بضریبة القیمة المضافة المحسوبة على التوریدات المختلطة باستخدام معادلة السعر االفتراضي. 
 

 العمالت األجنبیة 
یتم تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة مبدئیا بواسطة منشآت المجموعة وفقا ألسعار الصرف الفوري للعملة  

الذي تصبح فیھ المعاملة جاھزة لإلثبات ألول مرة. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت الوظیفیة في التاریخ  
األجنبیة بأسعار الصرف الفوریة للعملة الوظیفیة السائدة في تاریخ التقریر المالي. تدرج جمیع الفروقات الناتجة عن تسویة 

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة.أو تحویل بنود نقدیة في قائمة الربح أو الخسارة 
  

یتم إعادة تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة لعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف كما في تاریخ  
أجنبیة باستخدام المعامالت األولیة وال یتم تعدیلھا الحقا. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة لعملة 

أسعار الصرف في التاریخ الذي جرى فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناشئة عن تحویل البنود 
 غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بما یتماشى مع إثبات الربح أو الخسارة من التغیرات في القیمة العادلة للبند.

 
 ات والمعداتالممتلك

 
 اإلثبات والقیاس

تقاس بنود العقارات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة المتراكمة، إن وجدت. تشمل  
 مثل ھذه التكالیف تكالیف االقتراض للمشاریع اإلنشائیة طویلة األجل في حال استیفاء معاییر اإلثبات.

 
األجزاء الھامة من بند العقارات والمعدات ذات أعمار إنتاجیة مختلفة بشكل جوھري فإنھا تحتسب كبنود مستقلة عندما تكون  

 (مكونات رئیسیة) للعقارات والمعدات.
 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۲ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 الممتلكات والمعدات (تابع)
 

 اإلثبات والقیاس (تابع)
 

كبیر من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القیمة الدفتریة لذلك األصل عندما یكون من یتم إثبات تكلفة استبدال جزء 
المحتمل تدفق منافع اقتصادیة من ذلك الجزء من األصل للمجموعة، وعندما یمكن قیاس التكلفة بشكل موثوق. یتم استبعاد 

من الممتلكات والمعدات على فترات زمنیة، تقوم  القیمة الدفتریة للبند المستبدل. عندما یتطلب األمر استبدال قطع ھامة
المجموعة بإدراج مثل ھذه القطع كموجودات فردیة مع أعمار إنتاجیة محددة ویتم استھالكھا وفقا لذلك. وبالمثل، عند القیام  

یر اإلدراج. یتم إثبات بفحص رئیسي، یتم إدراج تكلفتھ في القیمة الدفتریة للعقارات والمعدات كاستبدال إذا ما تم استیفاء معای
 جمیع تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة حال تكبدھا.

 
یتم إلغاء إثبات أي بند من الممتلكات والمعدات عند البیع أو عندما ال یكون من المتوقع تحقیق منافع اقتصادیة مستقبلیة من  

ھ. یتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء إثبات األصل (المحتسبة بالفرق بین صافي عائدات  استخدامھ أو بیع
 االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند إلغاء إثبات األصل.

 
 استھالك

القابلة لالستھالك، وھي تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر بدیل عن التكلفة بعد خصم  یتم احتساب االستھالك على أساس القیمة 
یتم حساب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة التقدیریة  قیمتھ المتبقیة. ال یتم استھالك األراضي.

 لقیم المتبقیة بصفة دوریة وتعدیلھا إذا لزم األمر. یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمال اإلنتاجیة وا للموجودات ذات الصلة.
 

 أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ
یتم إثبات األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة بعد خصم أي خسائر انخفاض في القیمة. عندما تكون الموجودات جاھزة 

التنفیذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ویتم المحاسبة عنھا وفقا لالستخدام المحدد لھ، یتم تحویل األعمال الرأسمالیة قید  
 لسیاسات المجموعة.

 
 عقود اإلیجار

 
 . ۲۰۱۹ینایر  ۱تطبق السیاسة ابتداء من 

 
عند بدء العقد ، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد أو یحتوي على عقد إیجار. العقد ھو عقد إیجار ، أو یحتوي علیھ ،  

ا تضمن العقد الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل مقابل. لتقییم ما إذا كان العقد ینقل الحق في  إذ
 التحكم في استخدام أصل محدد ، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان:

ًزا مادیًا أو یمثل قد یتم تحدید ذلك صراحةً أو ضمنیًا ویجب أن یكون ممی -یتضمن العقد استخدام أصل محدد  -
 بشكل أساسي كل سعة األصول الممیزة فعلیًا. إذا كان للمورد حق استبدال جوھري ، فلن یتم تحدید األصل ؛ 

للمجموعة الحق في الحصول بشكل جوھري على جمیع الفوائد االقتصادیة من استخدام األصل طوال فترة   -
 االستخدام ؛ و 

استخدام األصل. تمتلك المجموعة ھذا الحق عندما یكون لدیھا حقوق صنع القرار  للمجموعة الحق في توجیھ  -
األكثر صلة بتغییر طریقة استخدام األصل وألي غرض. في حاالت نادرة حیث یكون القرار بشأن كیفیة استخدام  

 : األصل وألي غرض محدد سلفًا ، یحق للمجموعة توجیھ استخدام األصل إذا
 ألصل ؛ أویحق للمجموعة تشغیل ا •
 قامت المجموعة بتصمیم األصل بطریقة تحدد سلفاً كیف وألي غرض سیتم استخدامھ.  •

 
 كمستأجر الشركة

تطبق المجموعة نھج االعتراف والقیاس الفردي لجمیع عقود اإلیجار ، باستثناء عقود اإلیجار واإلیجارات قصیرة األجل  
بمطلوبات اإلیجار لتسدید مدفوعات اإلیجار وموجودات حق االستخدام التي للموجودات منخفضة القیمة. تعترف المجموعة  

 تمثل الحق في استخدام األصول األساسیة.
 

 موجودات حق االستخدام:
تثبت الشركة موجودات حق استخدام ومطلوبات عقود اإلیجار في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل األساسي  

أصل حق االستخدام مبدئیا بالتكلفة، ناقصا أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض في القیمة، ویتم  لالستخدام). یتم قیاس
تعدیلھ ألي عملیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود اإلیجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على القیاس األولي لمطلوبات 

ریخ البدء، وأي تكالیف مباشرة أولیة متحملة وتقدیر للتكالیف عقود اإلیجار المعدلة ألیة مدفوعات إیجار تمت في أو قبل تا
التي سیتم تفكیكھا، ناقصا أي حافز إیجاري تم استالمھ. یتم تحدید العمر اإلنتاجي المقدر لموجودات حق االستخدام على  

القسط الثابت على نفس األساس الخاص بالممتلكات والمعدات. یتم استھالك موجودات حق االستخدام المثبتة على أساس 
 .مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإلیجار



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۳ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 عقود اإلیجار (تابع)
 

إذا كانت ملكیة األصول المؤجرة تحویالت إلى المجموعة في نھایة مدة اإلیجار أو التكلفة تعكس ممارسة خیار الشراء ،  
 باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. یتم حساب االستھالك 

 
 مطلوبات عقود اإلیجار:

في تاریخ بدء عقد اإلیجار ، تقوم المجموعة بإثبات مطلوبات اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي ستتم 
المدفوعات الثابتة المضمنة) ناقًصا أي  على مدى فترة اإلیجار. تشتمل مدفوعات اإلیجار على مدفوعات ثابتة (بما في ذلك 

حوافز تأجیر مستحقة ، ومدفوعات إیجار متغیرة تعتمد على مؤشر أو سعر ، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة 
المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار أیًضا سعر ممارسة خیار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسھ المجموعة ودفع 

 إلنھاء عقد اإلیجار ، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس أن المجموعة تمارس خیار اإلنھاء. غرامات
 

یتم االعتراف بدفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كنفقات في الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو الحالة  
ر ، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ  التي تؤدي إلى الدفع. عند حساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجا

بدء اإلیجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ البدء ، یتم زیادة مبلغ  
یتم إعادة قیاس القیمة   مطلوبات اإلیجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفیض لمدفوعات اإلیجار التي تم دفعھا. باإلضافة إلى ذلك ،

الدفتریة لمطلوبات اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل ، أو تغییر في مدة اإلیجار ، أو تغییر في مدفوعات اإلیجار (على سبیل 
المثال ، التغییرات في المدفوعات المستقبلیة الناتجة عن تغییر في مؤشر أو سعر یستخدم لتحدید مثل ھذا مدفوعات اإلیجار) 

 في تقییم خیار شراء األصل األساسي.  أو تغییر
 

 عقود اإلیجار قصیرة األجل وموجودات عقود اإلیجار منخفضة القیمة:
اختارت الشركة عدم إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل التي تبلغ مدة  

قیمة. تثبت الشركة مدفوعات اإلیجار المرتبطة بعقود اإلیجار  شھرا أو أقل وإیجارات الموجودات منخفضة ال ۱۲إیجارھا 
 ھذه كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإلیجار. 

 
 المجموعة كمؤجر

یتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال تقوم فیھا المجموعة بتحویل كافة مخاطر ومزایا ملكیة األصل إلى عقود إیجار تشغیلیة. 
المجموعة في عقود إیجار لمحفظة استثماراتھا العقاریة. قررت المجموعة ، بناًء على تقییم لشروط وأحكام الترتیبات، تدخل  

أنھا تحتفظ بجمیع المخاطر والمكافآت الھامة لملكیة ھذه العقارات وحسابات العقود كإیجارات تشغیلیة. یتم االعتراف بإیراد  
والدخل الشامل اآلخر الموحد وفقًا لشروط عقود اإلیجار على مدار فترة اإلیجار على  اإلیجار في بیان الربح أو الخسارة 

 أساس منھجي ، حیث إن ھذه الطریقة أكثر تمثیًال للنمط الزمني الذي یتم فیھ استخدام الفوائد من األصول المؤجرة.
 

من إجمالي عقود اإلیجار المستحقة القبض یتم االعتراف بحوافز اإلیجار أو أي تصعید في إیجار اإلیجار كجزء ال یتجزأ 
ویتم احتسابھا على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. یتم االعتراف باإلیجارات المحتملة كإیراد في الفترة التي 

 .یتم ربحھا
 

المجموعة تدیر المجموعة "مخطط ملكیة منزل الموظف" الذي تم تصنیفھ كإیجار تمویلي. بموجب ھذا المخطط ، تبیع 
الوحدات المبنیة للموظفین بموجب عقد إیجار تمویلي بدون فوائد لمدة عشرین عاًما. بشكل عام ، یحق للموظف االستمرار 
في البرنامج ، حتى بعد التقاعد أو االستقالة أو اإلنھاء من المجموعة. یتم االعتراف بالقیمة اإلجمالیة لمدفوعات اإلیجار 

منزل الموظف. یتم االعتراف بالفرق بین إجمالي الذمم المدینة والقیمة الحالیة للمستحق كإیراد  كمدین بموجب مخطط ملكیة 
فوائد غیر مكتسبة مع تأثیر مماثل في بیان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر كمصروف مزایا الموظفین. یتم 

شامل اآلخر المجمع على مدى فترة اإلیجار باستخدام معدل الفائدة  إثبات إیرادات الفوائد في بیان الربح أو الخسارة والدخل ال
الفعلي. في حالة إلغاء عقد ملكیة منزل الموظف من قبل الموظف ، یتم مصادرة المبلغ الذي دفعھ الموظف بموجب المخطط 

 ویتم االعتراف بھ في بیان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر.
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٤ 
 
 

 
 المحاسبیة الھامة (تابع)السیاسات  .٤
 

 عقود اإلیجار (تابع)
 

 عقود اإلیجار
یعتمد تحدید ما إذا كان الترتیب (أو یحتوي على) عقد إیجار على جوھر الترتیب في بدایة عقد اإلیجار. الترتیب عبارة عن 

قل الترتیب حق استخدام  عقد إیجار أو احتوائھ إذا كان الوفاء بالترتیب یعتمد على استخدام أصل (أو أصول) معین وین
 .اتترتیبالاألصل (أو األصول) ، حتى إذا كان ذلك األصل (أو تلك األصول) األصول) غیر محددة صراحة في  

 
 المجموعة كمستأجر

یتم تصنیف عقد اإلیجار في تاریخ البدء على أنھ عقد إیجار تمویلي أو إیجار تشغیلي. یتم تصنیف عقد اإلیجار الذي یحول  
ي جمیع المخاطر والمكافآت المتعلقة بالملكیة إلى المجموعة على أنھ عقد إیجار تمویلي. اإلیجار التشغیلي ھو بشكل جوھر

إیجار بخالف عقد اإلیجار التمویلي. بشكل عام ، فإن جمیع عقود اإلیجار التي تدخلھا المجموعة ھي عقود إیجار تشغیلیة  
المركز المالي الموحد للمجموعة. یتم االعتراف بتكلفة اإلیجار التشغیلي وال یتم االعتراف بالموجودات المؤجرة في بیان 

حسب شروط كمصروفات تشغیلیة في بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع على أساس القسط الثابت على 
 عقد اإلیجار.

 
 المجموعة كمؤجر

بشكل جوھري كما ھو الحال في معیار المحاسبة الدولي    ۱٦للتقاریر المالیة  لم تتغیر محاسبة المؤجر بموجب المعیار الدولي  
 . ۱٦. وبناء على ذلك ، تم تطبیق نفس السیاسة المحاسبیة بشكل ثابت بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ۱۷

 
 تكالیف اقتراض

المنشأة فیما یتعلق باقتراض األموال. تتم رسملة    تتكون تكالیف االقتراض من تكالیف الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا
تكالیف االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء أصل باستخدام معدل الرسملة حتى تلك المرحلة التي یتم فیھا فعلیا إتمام تنفیذ 

بح أو الخسارة  األعمال الضروریة إلعداد األصل المؤھل للغرض المحدد لھ وبعد ذلك تحّمل ھذه التكالیف على قائمة الر
والدخل الشامل اآلخر الموحدة. وفي حال القروض المحددة، فإن جمیع ھذه التكالیف العائدة مباشرةً إلى اقتناء أو إنشاء أو 
إنتاج أصل تتطلب فترة زمنیة جوھریة لتجھیزه للغرض المحدد لھ أو للبیع فإن مثل ھذه التكالیف یتم رسملتھا كجزء من 

 . ویتم إدراج جمیع تكالیف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي تحدث فیھا. تكلفة األصل ذي الصلة
 

یتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقھا على الموجودات المؤھلة من  
 تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. 

 
 عقارات استثماریة
ة ھي العقارات التي یتم اقتناؤھا ألغراض اكتساب إیرادات إیجار أو تحقیق مكاسب رأسمالیة أو كالھما العقارات االستثماری

معا إضافة إلى تلك التي یتم اقتناؤھا الستعماالت مستقبلیة غیر محددة كعقارات استثماریة لكن لیس بغرض البیع ضمن 
البضائع أو الخدمات ألغراض إداریة. یتم قیاس العقارات دورة األعمال العادیة واستعماالت في مجال إنتاج أو تورید 

االستثماریة بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة، إن وجدت. یتم استھالك العقارات 
ك األرض  االستثماریة بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي التقدیري للموجودات ذات الصلة. ال یتم استھال

 واألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ.
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٥ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 العقارات االستثماریة (تابع)
یتم إلغاء إثبات العقارات االستثماریة إما عند استبعادھا أو عند سحبھا بشكل دائم من االستخدام وال یكون ھناك أي منافع 
اقتصادیة مستقبلیة من استبعادھا. یتم إثبات الفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة الدفتریة لألصل في قائمة الربح أو  

 موحدة في الفترة التي تم بھا االستبعاد. الخسارة والدخل الشامل اآلخر ال 
 

یتم رسملة المصاریف المتكبدة الستبدال مكونات بنود االستثمار العقاري ، والتي یتم احتسابھا بشكل منفصل ، ویتم شطب 
االقتصادیة المستقبلیة المضمنة القیمة الدفتریة للمكون المستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع  

في بند الممتلكات االستثماریة ذات الصلة. یتم إثبات جمیع المصروفات األخرى في بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل  
 اآلخر الموحد عند تكبدھا.

 
ل الشروع في بغرض  یتم تحویل من عقارات استثماریة إلى عقارات تطویر فقط عند وجود تغیر في االستخدام مثَبت من خال

البیع. وتتم ھذه التحویالت بالقیمة الدفتریة للعقارات في تاریخ التحویل. یتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة وطریقة احتساب 
االستھالك بشكل دوري للتأكد من أن طریقة وفترة االستھالك متوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة من ھذه  

 الموجودات.
 

 یمة العادلةقیاس الق
تقوم المجموعة باإلفصاح عن القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة مثل العقارات االستثماریة كجزء من قوائمھا المالیة.  
القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل التزام في التعامالت االعتیادیة بین األطراف 

عند تاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوبات المشاركة في السوق  
 تحدث إما:

 
 في السوق الرئیسیة لألصل أو المطلوبات؛ أو •
 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في غیاب سوق رئیسیة.  •
 

 ام المجموعة. یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو السوق األجدى متاحة أم
 

یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمھا األطراف العاملة في السوق حال تسعیر 
 األصل أو االلتزام، على افتراض أن ھذه األطراف تسعى لتحقیق أكبر منفعة اقتصادیة لھا. 

 
االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة من خالل  إن قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي یأخذ في  

 استخدام األصل بأعلى وأفضل استخدام لھ أو ببیعھ إلى مشارك آخر في السوق یستخدم األصل بأعلى وأفضل استخدام لھ. 
 

یمة العادلة، وتثبت استخدام تستخدم المجموعة أسالیب التقییم المناسبة للظروف والتي تتوفر بھا بیانات كافیة لقیاس الق
 المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة ویقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. 

 
 موجودات غیر ملموسة 

یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل مبدئیا بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي، یتم إثبات الموجودات  
الملموسة بالتكلفة بعد خصم أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. ال تتم رسملة الموجودات غیر غیر 

الملموسة المولدة داخلیا ویتم إظھار المصروفات ذات العالقة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في  
 الفترة التي یتم تكبدھا.

 
 عمال اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة سواًء كان لھا أعمار إنتاجیة محددة أو غیر محددة.یتم تقییم األ

 
یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة ویتم تقییمھا لمعرفة إن كان ھناك  

احتمالیة تعرضھا لالنخفاض في القیمة. یتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة انخفاضا إضافیا في قیمتھا حیثما توافر مؤشر على  
اإلطفاء لألصل غیر الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نھایة كل فترة تقریر مالي. یتم األخذ في االعتبار 

ادیة الكامنة في األصل من أجل تعدیل التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع الستھالك المنافع االقتص
 فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما یتالءم، ویتم التعامل مع ھذه التغیرات كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة.
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 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 الموجودات غیر الملموسة (تابع)
 

ت األعمار اإلنتاجیة المحددة في قائمة الربح أو الخسارة  یتم إدراج مصروفات اإلطفاء على الموجودات غیر الملموسة ذا 
 والدخل الشامل اآلخر الموحدة ضمن فئة المصروفات بما یتالءم مع وظیفیة ھذه الموجودات غیر الملموسة. 

 
ساري. وإذا  ویتم سنویا تقییم العمر اإلنتاجي غیر المحدد لتحدید ما إذا كان العمر اإلنتاجي غیر المحدد غیر المحدد ال یزال  

لم یكن الوضع كذلك، یتم إجراء التغییر في تقییم العمر اإلنتاجي من عمر غیر محدد إلى عمر محدد على أساس احتمالي.  
یتم قیاس الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات األصل غیر الملموس على أساس الفرق بین صافي متحصالت البیع 

 راج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند استبعاد األصل.والقیمة الدفتریة لألصل ویتم اإلد 
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
تقوم المجموعة في تاریخ كل قائمة مركز مالي بتقییم ما إذا كان ھنالك أي مؤشرات النخفاض الموجودات. في حالة وجود  

خفاض في القیمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد.  أي دلیل، أو عند طلب اختبار االن
المبلغ القابل لالسترداد للموجودات ھو القیمة العادلة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد ناقصا تكالیف االستبعاد وقیمة االستخدام،  

ات الفردیة، إال إذا كان األصل ال یدر تدفقات نقدیة تكون مستقلة إلى  أیھما أعلى. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد للموجود
حد كبیر عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل أو لوحدة محققة للنقد 

بلة لالسترداد. عند تقییم القیمة قید القیمة القابلة لالسترداد فإن األصل یعتبر منخفض في القیمة ویتم خفضھ إلى قیمتھ القا
االستعمال، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم بما یعكس التقدیرات 

ث المعامالت السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصا تكالیف إتمام البیع، یتم مراعاة أحد
 السوقیة. وفي حال تعذر تحدید ھذه المعامالت، یتم استخدام نموذج تقییم مناسب. 

 
یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل على أن خسائر انخفاض القیمة المسجلة سابقا لم تعد  

الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد من األصل أو  موجودة أو انخفضت قیمتھا. وفي حال وجود مثل ھذا 
الوحدة المولدة للنقد. یتم عكس قید خسارة االنخفاض في القیمة المسجلة مسبقا إذا كان ھناك تغیرا في الفرضیات التي  

ویكون عكس القید محدودا بحیث  استخدمت في تحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ إدراج آخر خسارة االنخفاض في القیمة.
ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد أو تتجاوز القیمة الدفتریة كان لیتم تحدیدھا ـ بعد طرح االستھالك، 

رة  مع عدم تسجیل خسارة االنخفاض في القیمة لألصل في سنوات سابقة. یتم إثبات عكس القید ھذا في قائمة الربح أو الخسا
 والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

 
یتم اختبار الموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غیر المحدد لمعرفة االنخفاض في القیمة السنوي على مستوى 

 الوحدة المحققة للنقد، كما ھو مالئم، وعندما تشیر الظروف إلى احتمالیة أن تكون القیمة الدفتریة قد تعرضت للھبوط.
 

 العقاراتتطویر 
تُصنف العقارات التي یتم اقتناؤھا أو إنشاؤھا أو ھي في طور اإلنشاء والتطویر لغرض البیع كعقارات تطویر وتدرج 
بالتكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا، أیھما أقل. تتضمن تكلفة عقارات التطویر بشكل عام تكلفة األرض واإلنشاءات 

العقارات للبیع. یمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع التقدیري ضمن دورة األعمال  والنفقات األخرى المتعلقة بتجھیز  
 العادیة ناقصا التكالیف التقدیریة للتكملة ومصروفات البیع. 

 
 تقوم اإلدارة بفحص القیم الدفتریة للعقارات للتطویر على أساس سنوي.

 
 ۱۲غالبیة العقارات التطویریة من المتوقع أن یتم تحققھا بعد فترة تعمل دورة تشغیل العقارات التطویریة على أساس أن 

شھرا من تاریخ التقریر. في تاریخ كل تقریر، تقوم اإلدارة بتصنیف العقارات التطویریة كموجودات متداولة أو غیر متداولة  
 بناًء على التاریخ المتوقع لتحققھا. 
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  .٤
 

 األدوات المالیة 
 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة -اإلثبات األولي 
یجب على المنشأة إدراج أي أصل مالي أو التزام مالي في قائمة المركز المالي عندما وفقط عندما تصبح المنشأة طرفا من  

 أحكام تعاقدیة لألداة. 
 

 الموجودات المالیة
 

 القیاس األولي
القیاس األولي، باستثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تتضمن عنصرا تمویلیا جوھریا، تقوم المجموعة بقیاس األصل  عند 

المالي بقیمتھ العادلة. في حالة وجود أصل مالي لیس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تتم إضافة تكالیف المعاملة  
األصل المالي إلى القیمة العادلة لألصل المالي ذي الصلة. یتم إدراج تكالیف معاملة الموجودات العائدة بشكل مباشر إلى اقتناء  

المالیة المحملة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة،  
 إن وجدت. 

 
شھرا بسعر المعاملة   ۱۲تحتوي عنصرا تمویلیا جوھریا أو التي تستحق في أقل من    یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة التي ال

 . ۱٥وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 التصنیف والقیاس الالحق
 تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة ضمن فئات القیاس التالیة: 

ا من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة أو من تلك الموجودات التي یجب قیاسھا الحقا بالقیمة العادلة (إم )أ
 خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة)؛ و 

 تلك الموجودات التي سیتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة.  )ب
 

الموجودات  یعتمد التصنیف على نموذج أعمال المنشأة في إدارة الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة. إن 
 المالیة للمجموعة التي تقاس بالتكلفة المطفأة ھي الفئة األنسب إلى المجموعة. 

 
 لم تصنف المجموعة أي أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

 
 موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة

 فة المطفأة في حال استیفاء الشروط التالیة: یجب قیاس األصل المالي بالتكل
 
االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالیة من أجل تحصیل   )أ

 التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ و 
أصل المبلغ   الشروط التعاقدیة لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدیة في تواریخ محددة تمثل فقط مدفوعات من )ب

 وفائدة على أصل المبلغ القائم. 
 

تتضمن الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدینة التجاریة وذمم الموظفین لبرنامج تملك منزل وودائع مرابحة  
 ألجل لدى البنوك. 

 
بعد القیاس األولي، یتم قیاس ھذه الموجودات المالیة الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعال ناقصا  
االنخفاض في القیمة (إن وجدت). یتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء 
والرسوم أو التكالیف التي تعتبر جزًء أساسیا من طریقة معدل الفائدة الفعال. یتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعّال ضمن  

أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. یتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في   إیرادات التمویل في قائمة الربح 
 القیمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 
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 األدوات المالیة (تابع)
 

 الموجودات المالیة (تابع)
 

 إعادة التصنیف
وفقط عندما، تقوم المنشأة بتغییر نموذج أعمالھا في إدارة الموجودات المالیة، فإنھ یجب علیھا إعادة تصنیف جمیع  عندما، 

 موجوداتھا المالیة المتأثرة بذلك وفقا لمتطلبات التصنیف المذكورة أعاله. 
 

 إلغاء اإلثبات
أصل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات یتم بشكل رئیسي إلغاء إثبات أصل مالي (أو حسب مقتضى الحال جزء من  

مالیة متماثلة) (أي استبعاده من قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة) عند انتھاء الحق في استالم التدفقات النقدیة من  
 األصل. 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أي أصل مالي أو   تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كان ھناك أي
مجموعة من الموجودات المالیة. یظھر انخفاض القیمة عند وقوع حدث أو أكثر إذا كان لإلدراج األولي لألًصل تأثیر على  

بصورة یُعتد التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة من األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة والتي یمكن قیاسھا 
قد یتضمن دلیل انخفاض القیمة مؤشرات على أن المدینین أو مجموعة من المدینین یواجھون صعوبات مالیة كبیرة ،  بھا.

، واحتمال دخولھم في اإلفالس أو إعادة تنظیم مالي أخر، وحیث   الرئیسیةمدفوعات  الأو تقصیًرا أو تأخًرا في دفع الفائدة أو  
انخفاض في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة ، مثل وھي للمالحظة إلى وجود حالة قابلة للقیاس  تشیر البیانات القابلة

 الظروف االقتصادیة التي ترتبط باالفتراضیات.
 

 من المنشأة اتباع نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة فیما یتعلق باالنخفاض في قیمة   ۹یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  
الموجودات المالیة. لیس بالضرورة حصول حدث ائتماني من أجل إثبات الخسائر االئتمانیة. وبدال من ذلك، تقوم المنشأة 
باستخدام نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة، عادةً باحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة والتغیرات كما في تاریخ التقریر 

نیة المتوقعة على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقًا للعقد وجمیع التدفقات النقدیة  تستند الخسائر االئتما  المالي. 
 التي تتوقع المجموعة تلقیھا.

 
شھرا من الخسائر المتوقعة، أو (ب)   ۱۲یجب قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة وعمل مخصص لھا إما بمبلغ یعادل (أ) 

لي. في حال عدم زیادة المخاطر االئتمانیة لألداة المالیة بشكل جوھري في البدایة، یتم تكوین خسائر متوقعة للعمر الك
شھرا. وفي حاالت أخرى، یجب عمل مخصص للخسائر االئتمانیة للعمر الكلي.    ۱۲مخصص یعادل الخسارة المتوقعة لمدة  

تم استخدام طریقة مبسطة بحیث ال توجد حاجة لعمل بالنسبة للذمم المدینة التجاریة التي تتضمن عنصرا تمویلیا جوھریا، ی
تقییم للزیادة في المخاطر االئتمانیة في كل تاریخ تقریر مالي. بدال من ذلك، یمكن أن تختار المنشأة تكوین مخصص مقابل 

االئتمانیة المتوقعة   الخسائر المتوقعة بناًء على الخسائر المتوقعة للعمر الكلي. اختارت المجموعة االستفادة من خیار الخسائر
للعمر الكلي. بالنسبة للذمم المدینة التجاریة التي ال تتضمن عنصرا تمویلیا جوھریا، یتوجب على المنشأة استخدام نموذج 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة للعمر الكلي. 
 

اء تقییم للزیادة في مخاطر االئتمان بالنسبة للمدینین التجاریین ، مع مكون تمویل ھام ، یتوفر نھج مبسط ، حیث ال یلزم إجر
في كل تاریخ إبالغ. وبدالً من ذلك، یمكن للمنشأة أن تختار تعویض الخسائر المتوقعة بناًء على الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

المجموعة   على مدى الحیاة. اختارت المجموعة االستفادة من خیار الخسائر االئتمانیة المتوقعة مدى الحیاة. لذلك ، ال تقوم
بتتبع التغیرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدالً من ذلك تعترف بمخصص الخسارة بناًء على الخسائر االئتمانیة المتوقعة في 
تاریخ كل تقریر. قامت المجموعة بتأسیس مصفوفة مخصص تستند إلى خبرتھا السابقة في خسارة االئتمان ، معدلة لعوامل  

 یئة االقتصادیة.تطلعیة خاصة بالمدینین والب
 

بالنسبة للمدینین التجاریین الذین لیس لدیھم مكون تمویل ھام، یجب على المنشأة اتباع الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
 الحیاة.

 
یتم خفض القیمة الدفتریة لألًصل من خالل استخدام حساب المخصص ویتم إدراج مبلغ الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة  

خل الشامل اآلخر الموحدة. تستمر إیرادات العموالت في االستحقاق على القیمة الدفتریة المخفضة باستخدام معدل الفائدة والد
المستعمل في خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة بغرض قیاس خسارة االنخفاض في القیمة. یتم شطب القروض مع المخصص  

ة واقعیة لالسترداد المستقبلي وتم تحقق جمیع الضمانات أو تحویلھا إلى المرتبط بالقروض ـ عندما ال یكون ھناك نظر
المجموعة. وفي حال زاد أو نقص ـ في سنة الحقة ـ مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة التقدیري بسبب حدث وقع بعد تسجیل 

خالل تعدیل حساب المخصص. إذا  االنخفاض في القیمة فیتم زیادة أو تقلیص خسارة االنخفاض في القیمة المثبتة سابقا من 
تم عكس قید شطب ما في وقت الحق، فیتم قید االسترداد إلى إیرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  

 اآلخر الموحدة.



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۹ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 األدوات المالیة (تابع)
 

 الموجودات المالیة (تابع)
 

القیمة الدفتریة اإلجمالیة لألصل المالي عندما ال یكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد أصل مالي بالكامل یتم شطب  
أو جزء منھ. للعمالء األفراد، تقوم المجموعة بإجراء تقییم فردي فیما یتعلق بتوقیت ومبلغ الشطب بناًء على ما إذا كان 

ً من المبلغ المشطوب. ومع ذلك ، فإن األصول المالیة  ھناك توقع معقول بالتعافي. ال تتوقع الم جموعة استرداداً جوھریا
 المشطوبة یمكن أن تظل عرضة ألنشطة التنفیذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

 
داد الرصید المستحق للمجموعة  تعتبر المجموعة أن الموجودات المالیة متعثرة عندما من غیر المحتمل أن یقوم المدین بس

 بالكامل، دون لجوء المجموعة إلى إجراءات مثل تحقیق الضمان (إن وجد). 
 

 المطلوبات المالیة
 

 القیاس األولي
یتم تصنیف المطلوبات المالیة عند االعتراف األولى كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة  

 ر الموحدة وكقروض وسلف وذمم دائنة ــ حسب مقتضى الحال. والدخل الشامل اآلخ
 

یتم تسجیل جمیع المطلوبات المالیة بدایة بالقیمة العادلة، وفي حال القروض طویلة األجل والسلف والذمم الدائنة بعد خصم  
 مستحقة الدفع وقروض ألجل.   التكالیف المباشرة العائدة إلى المعاملة. تتضمن المطلوبات المالیة للمجموعة ذمم دائنة ومبالغ

 
 التصنیف والقیاس الالحق

 یجب على المنشأة تصنیف جمیع المطلوبات المالیة كما تم قیاسھا في وقت الحق بالقیمة المطفأة، فیما عدا: 

 المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.  )أ
 المطلوبات المالیة التي تنشأ عند تحویل أصل مالي غیر مؤھل لالستبعاد أو عند تطبیق طریقة المشاركة المستمرة.  )ب
 عقود ضمان مالي.   )ج
 التزامات لتقدیم قرض بمعدل أقل من سعر العمولة في السوق.  )د
لیھا المعیار الدولي للتقاریر  المقابل المحتمل المثبت من قبل الجھة المقتنیة في عملیة تجمیع أعمال والتي ینطبق ع )ه

. یتم قیاس ھذا المقابل المحتمل الحقا بالقیمة العادلة مع التغیرات المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة  ۳المالیة 
 والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

لیة، إذا كان ذلك قابال للتطبیق. یتم قیاس جمیع المطلوبات المالیة للمجموعة الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفع
تدرج األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند إلغاء إثبات المطلوبات من خالل 

 عملیة إطفاء معدل الفائدة الفعال. 
 

ء والرسوم أو التكالیف التي تعتبر یتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتنا
جزًء أساسیا من طریقة معدل الفائدة الفعال. یدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلیة كتكالیف تمویلیة في قائمة الربح أو الخسارة 

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 

 إعادة التصنیف
 ال یمكن للمجموعة إعادة تصنیف أي مطلوبات مالیة.

 
 إلغاء اإلثبات

تم إلغاء إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم سداد االلتزامات التعاقدیة أو إلغائھا أو انقضاء مدتھا. وعند استبدال التزام مالي  ی
موجود بآخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماما أو عند تعدیل شروط التزام حالي بشكل جوھري، فإن مثل ھذا  

معھ كإلغاء قید لاللتزام المالي األصلي مع إثبات االلتزام الجدید. یتم إثبات الفرق ما بین االستبدال أو التعدیل یتم التعامل 
 القیم الدفتریة ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۰ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 األدوات المالیة (تابع)
 

 مقاصة األدوات المالیة 
مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق یتم 

حالي نافذ نظاما لتسویة المبالغ المدرجة وتوفر النیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي لتحقیق 
 الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. 

 
 حكمھ نقد وما في

یتكون النقد وما حكمھ من نقد في الصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قصیرة األجل ذات سیولة عالیةـ  إن وجدت،  
 تاریخ استحقاقھا األصلي ثالثة أشھر أو أقل والخاضعة لمخاطر ضئیلة في التغیرات في القیمة. 

 
 ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك

ل لدى البنوك إیداعات لدى البنوك مدة استحقاقھا األصلیة أكثر من ثالثة أشھر وأقل من سنة تتضمن ودائع المرابحة ألج
 واحدة من تاریخ اإلیداع.

 
 مخصصات

تُدرج المخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ویكون ھناك احتمال أن  
خالل تدفقات نقدیة للموارد إلى خارج المجموعة تجسد منافع اقتصادیة ویكون  یُطلب من المجموعة سداد ھذا االلتزام من

باإلمكان إجراء تقدیر یعتد بھ لمبلغ االلتزام. وحیثما تتوقع المجموعة سداد بعض أو كامل المخصص ـ على سبیل المثال ـ  
ؤكدا فعلیا. یتم عرض المصروف  بموجب عقد تأمین، فیتم إدراج السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما یكون السداد م

 المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بعد خصم أي سداد.
 

إذا كان تأثیر القیمة الزمنیة للمال جوھریا، یتم تحدید المخصصات بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل الخصم  
الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة بالمطلوبات. عند استخدام الخصم یتم تسجیل الذي یعكس تقییمات السوق 

 الزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة تمویلیة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 
 

أفضل تقدیر حالي. إذا لم یعد محتمال تدفق موارد خارجیة  یتم مراجعة المخصصات في تاریخ كل تقریر مالي وتُعدل لتعكس  
 مطلوبة متضمنة منافع اقتصادیة لسداد االلتزام، فانھ یتم عكس المخصص. 

 
 منافع الموظفین 

 
 منافع الموظفین قصیرة األجل 

لغ المتوقع دفعھ إذا كان  یتم احتساب منافع الموظفین القصیرة األجل عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. یتم إثبات االلتزام للمب
لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو ضمني لدفع ھذا المبلغ نتیجة خدمة سابقة قدمھا الموظف ویمكن تقدیر االلتزام بشكل 

 موثوق. 
 

 خطط المنافع المحددة 
 ا لقانون العمل السعودي. تحتفظ المجموعة بخطة منافع محددة غیر ممولة إلنھاء الخدمة / مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقً 

 
یتم احتساب صافي التزام المجموعة فیما یتعلق ببرامج المنافع المحددة بواسطة تقدیر مبلغ المنافع المستقبلیة التي اكتسبھا 
الموظف في الفترة الحالیة والفترات السابقة وخصم ذلك المبلغ. یتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنویا من قبل خبیر  

 كتواري مؤھل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة.ا
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 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۱ 
 
 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 منافع الموظفین (تابع)
 

 خطط المنافع المحددة (تابع)
 

الشامل  یتم إثبات إعادة قیاس صافي مطلوبات المنافع المحددة، الذي یتكون من األرباح والخسائر االكتواریة في قائمة الدخل  
اآلخر مباشرة. یتم احتساب صافي الفائدة من خالل تطبیق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة.  
یتم إثبات صافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطة المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  

 الشامل اآلخر الموحدة.
  

عندما تتغیر منافع خطة ما أو یتم تقلیص الخطة، یتم إثبات التغییر الناتج ضمن المنافع المتعلقة بخدمة سابقة أو ضمن الربح  
أو الخسارة ذات الصلة بخدمة سابقة أو یتم إثبات الربح أو الخسارة المقلص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  

 اآلخر الموحدة مباشرة. 
 

االلتزام المتعلق بمكافأة نھایة الخدمة للموظفین، فإن عملیة التقییم االكتواري تأخذ بالحسبان أحكام نظام العمل  بخصوص 
 في المملكة العربیة السعودیة وكذلك سیاسة المجموعة. 

 
 التقاریر القطاعیة

 
 قطاع األعمال ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو المنشآت: 

 
عمال التي من الممكن أن تحقق لھ إیرادات ویتحمل بسببھا مصروفات بما في ذلك اإلیرادات  یشارك في أنشطة األ )۱

 والمصروفات المتعلقة بالعملیات مع العناصر األخرى للمجموعة؛ 
یتم تحلیل نتائج عملیاتھ بشكل مستمر من قبل الرئیس المسئول عن صنع القرار التشغیلي وذلك التخاذ القرارات  )۲

 ع الموارد وتقییم األداء؛ و المتعلقة بتوزی
 التي تتوفر لھا المعلومات المالیة بشكل مستقل. )۳
 

 . ۳۲لمزید من التفاصیل عن قطاعات األعمال، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح 
 

یقوم القطاع الجغرافي بتقدیم منتجات أو خدمات ضمن بیئة اقتصادیة معینة معرضة لمخاطر وعوائد تختلف عن قطاعات  
التشغیل في بیئات اقتصادیة أخرى. وحیث أن المجموعة تزاول أعمالھا في المملكة العربیة السعودیة فقط فلم یتم عرض  

 قطاعات جغرافیة في ھذه القوائم المالیة الموحدة.
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 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۲ 
 
 

  
 التعدیالتوالمعاییر الجدیدة والتفسیرات  .٥
 

 المجموعةالمعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل  . أ
 

  ۱تبنت المجموعة، حسب االقتضاء، المعاییر الجدیدة والمعدلة التالیة لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة، اعتباًرا من 
 :  م۲۰۱۹ینایر 

 
 عقود اإلیجار  -   ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي  

 
"عقود اإلیجار" وتفسیر لجنة تفسیرات  ۱۷محل معیار المحاسبة الدولي  ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 

"تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیرات السابقة    ٤المعاییر الدولیة للتقریر المالي  
 الشكل تأخذ التي المعامالت جوھر "تقییم۲۷ السابقة   التفسیرات لجنة الحوافز"، وتفسیر  -التشغیلي اإلیجار "عقود  ۱٥

اإلیجار". یحدد المعیار مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح لعقود اإلیجار ویطلب من  القانوني لعقد
المستأجرین المحاسبة على جمیع عقود اإلیجار بموجب نموذج مركز مالي واحد مماثل لنموذج المحاسبة على عقود  

 . ۱۷اإلیجار التمویلي بموجب معیار المحاسبة الدولي  
 
بشكل جوھري بموجب معیار المحاسبة   ۱٦بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي    المؤجرینم تتغیر طریقة محاسبة  ل

. سیستمر المؤِجرون في تصنیف عقود اإلیجار على أنھا إما عقود إیجار تشغیلي أو تمویلي باستخدام مبادئ  ۱۷الدولي  
أي تأثیر على عقود اإلیجار   ۱٦یكن للمعیار الدولي للتقریر المالي  . لذلك، لم  ۱۷مماثلة كما في معیار المحاسبة الدولي  

 عند كون المجموعة تمثل الطرف المؤِجر. 
 

باستخدام طریقة األثر الرجعي المعدل في التطبیق مع  ۱٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
یتم تطبیق المعیار بأثر رجعي مع التأثیر التراكمي لتطبیق   م. بموجب ھذه الطریقة،۲۰۱۹ینایر    ۱التطبیق المبدئي في  

المعیار المعترف بھ في تاریخ التطبیق األولي. اختارت المجموعة استخدام وسیلة التحول العملیة التي تسمح بتطبیق 
لجنة تفسیرات وتفسیر  ۱۷المعیار فقط على العقود التي تم تحدیدھا سابقا كعقود إیجار تطبق معیار المحاسبة الدولي 

لذلك ، تم تطبیق تعریف عقد اإلیجار بموجب في تاریخ التطبیق األولي.  ٤المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار 
. عند تطبیق ۲۰۱۹ینایر    ۱تغییر في أو بعد    حصل علیھافقط على العقود المبرمة    ۱٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة  
قوم المستأجر بإعادة صیاغة أرقام المقارنة. وبدالً من ذلك ، یعترف المستأجر بالتأثیر نھج التعدیل بأثر رجعي ، ال ی

كتعدیل للرصید االفتتاحي لألرباح المحتجزة في تاریخ التطبیق  ۱٦التراكمي لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 األولي

 
شھرا أو أقل   ۱۲ر التي، في تاریخ البدء، متبقي فیھا اختارت المجموعة أیضا استخدام إعفاءات اإلثبات لعقود اإلیجا

وال تحتوي على خیار شراء ("عقود إیجار قصیرة األجل") وعقود اإلیجار التي یكون فیھا األصل األساسي ذو قیمة  
 منخفضة ("الموجودات منخفضة القیمة").

 
 التأثیر عند التحول 

 
، قامت الشركة بإثبات الفرق في األرباح المبقاة. فیما یلي ملخصا ۱٦المالي عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر 

 بالتأثیر عند التحول:
 م۲۰۱۹ینایر  ۱ 
 ألف لایر سعودي 
  

 ۱٤۰٬۱٦۷ موجودات حق استخدام 
 )۱٤۰٬۷۷٦( مطلوبات عقود إیجار

  ──────── 
 )٦۰۹( موحدة أرباح مبقاة

  ════════ 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۳ 
 
 

 
 التعدیالت (تابع)والمعاییر الجدیدة والتفسیرات  .٥

 
 تسویة مسؤولیة اإلیجار

 
   ۲۰۱۹ینایر  ۱یمثل الجدول التالي تسویة اإلیجار كما في 

 لایر سعوديألف  
  

 ۹۱٬۲۸۱ م  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱التزامات عقود اإلیجار التشغیلي في 
 ٦۱٬۷۰۰  ۱٦ للتقاریر المالیةعقود إیجار إضافیة عند تطبیق المعیار الدولي 

  ─────── 
 ۱٥۲٬۹۸۱  ۲۰۱۹ ینایر ۱التزامات عقود التأجیر التشغیلي كما في 

 ٪٤٫۲۰  ۲۰۱۹ینایر ۱معدل االقتراض اإلضافي كما في 
 ۱٤۱٬۲۸٤  ۲۰۱۹ینایر ۱التزامات عقود اإلیجار التشغیلي المخصومة في  

 )٥۰۹( قصیرة األجل االلتزامات المتعلقة بعقود اإلیجار 
 )۸٬۰۰۰( تعدیل مدفوعات مقدما

  ─────── 
 ۱۳۲٬۷۷٥ ) ۱٤٫۲(إیضاح   ۲۰۱۹ینایر  ۱تم االعتراف بمطلوبات اإلیجار كما في 

  ════════ 
 

 التأثیر على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة
 

عقود اإلیجار، زادت    -  ۱٦، نتیجة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  م۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
الفائدة  وتكلفةملیون لایر سعودي، بسبب الزیادة في مصروف االستھالك  ۷٫٥۹الخسائر التشغیلیة للمجموعة بمقدار 

اإلیجارات التشغیلیة ملیون لایر سعودي على التوالي. من خالل تخفیض    ٥٫۲۷ملیون لایر سعودي و    ۳۰٫۲۱بمقدار  
 .سعودي ملیون لایر ۲۷٫۸۹بمبلغ 

 
في فترة المقارنة ، تم تصنیف الموجودات المحتفظ بھا بموجب عقود إیجار تشغیلیة على أنھا عقود إیجار تشغیلیة ولم 

الربح أو    یتم إدراجھا في بیان المركز المالي للمجموعة. تم إثبات المدفوعات بموجب عقود اإلیجار التشغیلي في بیان
  الخسارة الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

 
 تكالیف االقتراض ۲۳معیار المحاسبة الدولي  -المبنیة بمرور الوقت  الوحداتنقل  -ب.   قرار جدول األعمال 

 
، نشرت لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة قراًرا بجدول األعمال "مع مرور م۲۰۱۹خالل عام 

 .تكالیف االقتراض" (یشار إلیھا فیما یلي باسم "قرار جدول األعمال") المبنیة،  للوحداتالوقت 
 

) للوحدات غیر المباعة قید اإلنشاء التي تعترف بھا اإلنشاء(قید  المخزونینص قرار جدول األعمال على أن 
المجموعة، لیست أصوًال مؤھلة. یوضح قرار جدول األعمال أن ھذه األصول جاھزة للبیع في حالتھا الحالیة، أي  

میل عقد مع العالتعتزم المجموعة بیع الوحدات المكونة جزئیًا بمجرد العثور على العمالء المناسبین، وعند التوقیع على  
ستنقل السیطرة على أي عمل قید التنفیذ یتعلق بھذه الوحدة للعمیل، فھذه لیست أصوًال مؤھلة وبالتالي ال تستوفي 

 لرسملة تكالیف االقتراض.  ۲۳معاییر معیار المحاسبة الدولي 
 

انات بتنفیذ التغییرات وبما أن ھذا سیكون تغییًرا في السیاسة المحاسبیة، فإن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة یسمح للكی
الناتجة في غضون فترة زمنیة كافیة، والتي تعتمد على الحقائق والظروف الخاصة، وتغییر السیاسة المحاسبیة،  

 .وتقاریر الشركة
 

المعلومات اإلضافیة الالزمة  مع األخذ في االعتبار إن اإلدارة بصدد تقییم التأثیرات المحاسبیة المتعلقة بالنظام. 
األعمال، تتوقع اإلدارة تنفیذ ھذه التغییرات   ومقیاسوالتعقیدات التي ینطوي علیھا تحدید التعدیالت بسبب طبیعة وحجم  

 . م۲۰۲۰خالل عام  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٤ 
 
 

 
 التعدیالت (تابع)وفسیرات المعاییر الجدیدة والت .٥

 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد . ج

 
فیما یلي المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة. تعتزم  

 عول.المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، متى كان ذلك ممكنا، عندما تصبح ساریة المف

 
 الوصف المعیار / التفسیر

ساري اعتبارا من الفترات 
التي تبدأ من أو بعد التاریخ 

 التالي
   

التعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في المعاییر الدولیة   إطار المفاھیم
 للتقریر المالي 

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱

المعیار الدولي للتقریر 
 ۳المالي 

(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر تعریف األعمال 
 ) ۳المالي 

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱

معیار المحاسبة الدولي 
ومعیار المحاسبة  ۱

 ۸الدولي  

تعریف األھمیة النسبیة (التعدیالت على المعیار الدولي  
 ) ۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱للتقریر المالي 

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱

المعیار الدولي للتقریر 
 ۱۷المالي 

 م ۲۰۲۱ینایر  ۱ عقود تأمین

المعیار الدولي للتقریر 
ومعیار  ۱۰المالي 

 ۲۸المحاسبة الدولي 

بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة  
أو المشروع المشترك (التعدیالت على المعیار الدولي  

 ) ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰للتقریر المالي 

متاح للتطبیق االختیاري / 
تاریخ السریان مؤجل إلى  

 أجل غیر مسمى
 

تقوم المجموعة حالیًا بتقییم قابلیة تطبیق وتبعات تطبیق المعاییر أو التعدیالت أو التفسیرات المذكورة أعاله على  
 بیاناتھا المالیة عند التبني ، حیثما ینطبق ذلك.

 
 اإلیرادات   .٦
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  سعوديألف لایر  

   : التشغیلیة اإلیرادات حسب القطاعات
 ٥٦۱٬٦۲٦ ٥۲۲٬۷۸۹ سكنیةالنشطة األ
 ۲٥۱٬۰٤۷ ۳۱۸٬٦٥۲ صناعي التطویر ال

 ٤۲٬۲٥۳ ۷٥٬۹٤٥ ضیافة وترفیھ  
 ۱٥۳٬۳۰۸ ٦۹٬٥۰۲ أخرى  

  ────────  ──────── 
 ۹۸٦٬۸۸۸ ۱٫۰۰۸٫۲۳٤ 
  ════════  ════════ 

   : طبیعتھحسب اإلیراد 
 ۷٥۷٬٤۱۲ ۷۱۰٬۳٦۳ بیع ممتلكات

 ۱۳۲٬۷۱٤ ۱۱۷٬٥٤۲ تأجیر 
 ٥٤٬۱۳٤ ۷۰٬٥٦٦ ضیافة  
 ٦۳٬۹۷٤ ۸۸٬٤۱۷ أخرى  

  ────────  ──────── 
 ۹۸٦٬۸۸۸ ۱٫۰۰۸٫۲۳٤ 
  ════════  ════════ 
   



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٥ 
 
 

         
 تكلفة اإلیرادات .۷
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۸

 لایر سعودي ألف  ألف لایر سعودي 
   

 ۲۷۰٫۳۲٤ ۲٥۲٫۹٤٦ عقارات تكلفة 
 ۱۰٥٫۹۰٥ ۱٥۰٫٤۳٦ استھالك

 ۷۳٫٤۷٤ ۸۰٫٤۰۰ تكالیف موظفین
 ۲۱٫۷٤۹ ۱٦٫٤۷٤ ضیافة  
 ۱۹۸٫۳۷٥ ۱۸٤٫۲۱۲ أخرى 

  ────────  ──────── 
 ٦۸٤٫٤٦۸ ٦٦۹٫۸۲۷ 
  ════════  ════════ 
 
 مصروفات البیع والتسویق  .۸
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۸

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۲٥٫٤۳۲ ۲٦٫۸۳۸ تكالیف موظفین
 ۲۸٫٦٥۲ ۱۷٫۹٥۳ تكالیف تسجیل وطرح عالمات تجاریة

 ٦٫۹۲۸ ۱۲٫۸٤۸ دعایة وترویج
 ۷٫۱٤۹ ۲٫۰۳۰ عالقات عامة 

 ۱۳٫٥۸۱ ۱۹٫۸۲۲ أخرى 
  ────────  ──────── 
 ۷۹٫٤۹۱ ۸۱٫۷٤۲ 
  ════════  ════════ 
 
 المصروفات العمومیة واإلداریة  .۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۱۷۳٫٦۰٦ ۲۰۰٫۰٤۰ تكالیف موظفین
 ۳٤٫۸۳۷ ۳۳٫۱۷۲ أتعاب مھنیة

 ۲۰٫۰۳۲ ۲۳٫٤۹۲ اتصاالت ومصروفات مكتبیة
 ۱۲٫٦۱۸ ۱٤٫۱٥٤ خدمات المرافق وإدارة المدینة 

 ٦٫۱۸۷ ۳٫۲۷۳ إیجار
 ٤٫٦۷۷ ۳٫۹۳۱ إصالح وصیانة

 ۱۱٫٦۲۷ ۱۲٫٥۹۰ أخرى 
  ────────  ──────── 
 ۲۹۰٫٦٥۲ ۲٦۳٫٥۸٤ 
  ════════  ════════ 
  
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٦ 
 
 

 
 األعباء التمویلیة .۱۰
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
   

 ٥٥٫۷٤۱ ۲۲۷٫۹۲٤ فوائد القروض 
 - ٥٫۲٦٥ )۲-۱٤(اإلیضاح  االیجار أعباء تمویلیة على عقود 

 ۳٫۹۱۲ ۳٫۸۰٤ أعباء بنكیة
  ───────  ────── 
 ۲۳٦٫۹۹۳ ٥۹٫٦٥۳ 
  ═══════  ══════ 

 
 ، بالصافيالدخل اآلخر  .۱۱
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ٥۱٫۰٤۰ ٥٥٬۲٤۳ ) أدناه)أاإلیضاح (تعویض مصروفات (انظر 
 ۳۰٫۸۰۷ ۲٤٫٦٥۸ إطفاء فائدة غیر مكتسبة (انظر إیضاح (ب) أدناه)
 ۲٤٫۳٤۲ ۱٫۰٥٥ عكس قید مبالغ مستحقة الدفع انتفى الغرض منھا 

 ۸٤٫۱۱٤ ۳۰٫۸۲٦ أرباح من استبعاد عقارات استثماریة (انظر إیضاح (ج) أدناه)
 - )۱۰٫۰۰۰( اإلیضاح (د) أدناه)مخصص تسویة المطالبة (انظر 

 - ۱٤۰ أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
 ۱۹٫٦۰٦ ۹۳ أخرى 

  ────────  ──────── 
 ۱۰۲٫۰۱٥ ۲۰۹٫۹۰۹ 
  ════════  ════════ 
 
أبرمت المجموعة اتفاقیة ("االتفاقیة") مع طرفین خارجیین لتطویر وتمویل وتشغیل معھد أكادیمي تعلیمي في مدینة  ) أ 

الملك عبد هللا االقتصادیة. وفقا لشروط االتفاقیة، فإن صافي خسارة التشغیل للدورة الحیاتیة للمعھد یجب تمویلھا 
ملیون دوالر أمریكي. ونتیجة لذلك، صافي الخسارة التشغیلیة  ٥۸٫٥من قبل أحد طرفي االتفاقیة وبحدود مبلغ 

ملیون لایر سعودي) متكبدة خالل السنة   ٥۱م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ٥٥٫۲للمعھد المذكور والبالغة 
 والمحاسبة على الخسارة كإیرادات أخرى وفقا لذلك. 

 
م:  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٤٫۷بلغ عكس قید دخل الفائدة على عنصر التمویل الجوھري مبلغ  )ب 

 ملیون لایر سعودي). ۳۰٫۸
 
ملیون    ۳۱خالل السنة، أبرمت المجموعة اتفاقیات مع عمالء معینین لبیع عقارات استثماریة مما نتج عنھ ربح بلغ   )ج 

 ملیون لایر سعودي).  ۸٤م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (
 

. دافعت المجموعة عن المطالبة بتقدیم جمیع وشیانا أ  فلل قدمت وكالة حكومیة دعوى ضد الشركة تتعلق بعملیات  ) د 
مالیین لایر كتسویة كاملة ونھائیة قبلتھا   ۱۰المستندات المطلوبة ، دون حل. وإلغالق القضیة ، اقترحت الوكالة مبلغ  

 .حسابات. وثائق التسویة ال تزال جاریة المجموعة. وعلیھ فقد تم إدراجھا كمخصص في دفاتر ال 
 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۷ 
 
 

 
 خسارة السھم .۱۲

 
في الشركة األم على   العادیة للسنة العائدة إلى حملة األسھمأو الخسارة یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربح 

 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة.  
 

للشركة األم (بعد تعدیل الفائدة   العادیة   إلى حملة األسھم  ةالعائدأو الخسارة  یتم احتساب الربحیة المخفضة للسھم بقسمة الربح  
األسھم العادیة القائمة خالل السنة زائد المتوسط المرجح   على األسھم الممتازة القابلة للتحویل) على المتوسط المرجح لعدد 

لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل جمیع األسھم العادیة المخفضة المحتملة إلى أسھم عادیة. وبما أن  
سھم. عالوة على ذلك،  المجموعة لیس لدیھا أي أسھم قابلة للتحویل فإن الربحیة األساسیة للسھم تساوي الربحیة المخفضة لل

 لم یتم عرض احتساب ربحیة منفصلة للسھم من العملیات المستمرة نظرا لعدم وجود عملیات متوقفة خالل السنة. 
 

 یتم احتساب خسارة السھم على النحو التالي:

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ) ۱۳٥٫۰۸٥( )٥۰۸٫۸۰۸( لحملة األسھم العادیة في الشركة األم الخسارة العائدة 
  ═════════  ═════════ 

 ۸٥۰٫۰۰۰ ۸٥۰٫۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (بآالف الریاالت)
  ═════════  ═════════ 

 ) ۰٬۱٦( )۰٫٦۰( األساسیة والمخفضة –خسارة السھم (لایر سعودي) 
  ═════════  ═════════ 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  ۳۸  

 
 الممتلكات والمعدات  .۱۳

 
 االستھالك:فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الحتساب 

 
 

  أراضي
 مملوكة

ألف لایر  
 سعودي

 مباني
ألف لایر  
 سعودي

تحسینات على  
عقارات 

مستأجرة بآالف 
الریاالت 
 السعودیة

معدات 
وماكینات 

 ثقیلة
ألف لایر  
 سعودي

أثاث 
 ومفروشات
ألف لایر  
 سعودي

معدات 
 مكتبیة

ألف لایر  
 سعودي

 سیارات
ألف لایر  
 سعودي

موجودات بنیة 
 تحتیة

ألف لایر  
 سعودي

أعمال رأسمالیة  
 تحت التنفیذ
ألف لایر  
 سعودي

 
 اإلجمالي
 م۲۰۱۹

لایر  ألف 
 سعودي

           التكلفة: 
 ٦٫٥۰۲٫۳٦۱ ۱٫۷۷۱٫۸۸۱ ۳٫۰۲۳٫٦٦۲ ۱٤٫۹۱۹ ۷۹٫٤۳۲ ۱۳٥٫۳٤۲ ٦۳٫۲۰۳ ۱٥۷٫۲۳۱ ۱٫۱۲۱٫٤۰۸ ۱۳٥٫۲۸۳ في بدایة السنة 

 ٥۰۳٫۱۸۰ ٤٦۸٫٦۳۲ - ۷۷۰ ٦٫٦٦٥ ۳٫۲۱٥ ۱٫٤۷۷ ۲۱٫۷۰۷ ۷۱٤ - إضافات 
 - ) ٤۲۳٫۲۲۰( ۱٤٦٫۸۰٤ - ۱۱٫۳۱٥ ۱٦٫٥٤۱ ۲٥٫٤۲٥ ۱٥۰٫٥۲٥ ۷۲٫٦۱۰ - تحویالت

المحول من عقارات استثماریة 
 )۱٥(اإلیضاح 

 
- 

 
۱٦۹٫٦۷۹ 

 
٦٫۹٤٤ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
۱۷٦٫٦۲۳ 

االنخفاض في القیمة (اإلیضاح 
 )۱٦۷( ) ۱٦۷( - - - - - - - - (ه) أدناه)
 )٦۰۰( - - ) ٦۰۰( - - - - - - استبعادات

  ─────  ──────  ──────  ──────  ──────  ────  ────  ──────  ──────  ───── 
 ۷٫۱۸۱٫۳۹۷ ۱٫۸۱۷٫۱۲٦ ۳٫۱۷۰٫٤٦٦ ۱٥٫۰۸۹ ۹۷٫٤۱۲ ۱٥٥٫۰۹۸ ۹۰٫۱۰٥ ۳۳٦٫٤۰۷ ۱٫۳٦٤٫٤۱۱ ۱۳٥٫۲۸۳ في نھایة السنة 

   ─────  ──────  ──────  ──────  ──────  ────  ────  ──────  ──────  ───── 
           االستھالك:

 ۹۸٤٫٦۱۰ - ٤۹۱٫۰۲۹ ۱۰٫۲۳۹ ٥۸٫۸۲۹ ۹۱٫٤٦٥ ۳۳٫٤۷۲ ٥٦٫۹۰۲ ۲٤۲٫٦۷٤ - في بدایة السنة 
 ۲٦٦٫۷٥۷ - ۱۲۷٫۹۹۹ ۲٫۷۲۱ ۱۲٫٦۷۸ ۲٦٫٤۱٤ ۱۰٫٦٦۳ ۳٦٫۲۸٥ ٤۹٫۹۹۷ - المحمل للسنة 

 )٦۰۰( - - ) ٦۰۰( - - - - - - استبعادات
  ─────  ────  ──────  ──────  ──────  ────  ────  ──────  ──────  ───── 

 ۱٫۲٥۰٫۷٦۷ - ٦۱۹٫۰۲۸ ۱۲٫۳٦۰ ۷۱٫٥۰۷ ۱۱۷٫۸۷۹ ٤٤٫۱۳٥ ۹۳٫۱۸۷ ۲۹۲٫٦۷۱ - في نھایة السنة 
  ─────  ────  ──────  ──────  ──────  ────  ────  ──────  ──────  ───── 

           صافي القیمة الدفتریة  
 ٥٬۹۳۰٬٦۳۰ ۱٬۸۱۷٬۱۲٦ ۲٬٥٥۱٬٤۳۸ ۲٬۷۲۹ ۲٥٬۹۰٥ ۳۷٬۲۱۹ ٤٥٬۹۷۰ ۲٤۳٬۲۲۰ ۱٬۰۷۱٬۷٤۰ ۱۳٥٬۲۸۳ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  
   ═════  ══════  ══════  ══════  ══════  ════  ════  ══════  ══════  ══════ 

 سنة  ۱۰ - ۲ تحسینات على عقارات مستأجرة سنة  ٥۰-۱۰ مباني
 سنة  ۱۰  – ٤ أثاث ومفروشات سنة  ۱۰-٥ معدات وماكینات ثقیلة

 سنوات ٤ سیارات سنوات ۳ معدات مكتبیة
   سنة  ۳۰-۱۰ موجودات بنیة تحتیة



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  ۳۹  

 
 

 الممتلكات والمعدات (تابع) .۱۳
 
 

  أراضي
 مملوكة

ألف لایر  
 سعودي

 مباني
ألف لایر  
 سعودي

تحسینات على  
عقارات 

مستأجرة بآالف 
الریاالت 
 السعودیة

معدات 
وماكینات 

 ثقیلة
ألف لایر  
 سعودي

أثاث 
 ومفروشات
ألف لایر  
 سعودي

معدات 
 مكتبیة

ألف لایر  
 سعودي

 سیارات
ألف لایر  
 سعودي

موجودات بنیة 
 تحتیة

ألف لایر  
 سعودي

أعمال  
رأسمالیة  
 تحت التنفیذ
ألف لایر  
 سعودي

 
 اإلجمالي
 م ۲۰۱۸

ألف لایر  
 سعودي

           التكلفة: 
 ٥٫۸۳۷٫۰۷٥ ۲٬۰٦۲٬۰۸۸ ۲٬۳۳۰٬٥٤۸ ۱۰٫۲۸۳ ٥۹٫٥۸٥ ۹۳٫۸٦۹ ٥۰٫۲٦۰ ۱٤٥٬۰۸۹ ۹٥۰٫۰۷۰ ۱۳٥٫۲۸۳ في بدایة السنة 

 ٦٥٦٫۱٤٤ ٦۲۳٬٥۳۳ ۱٫۳۲۹ ۱۸۷ ۹٫۳۳۸ ٤٫۰۲۲ ٥٫۱۱۲ ۱۲٬۱٤۲ ٤۸۱  - إضافات 
  - ) ۹۲۲٬۸۸۲( ٦۹۱٬۷۸٥ ٤٫٤٤۹ ۱۰٫٥۰۹ ۳۷٫٤٥۱ ۷٫۸۳۱ - ۱۷۰٫۸٥۷  - تحویالت

المحول من عقارات استثماریة 
 ۱۷٫۰٥۱ ۱۷٫۰٥۱  -  -  -  -  -  -  - - )۱۲(اإلیضاح 

االنخفاض في القیمة (اإلیضاح 
 ) ۷٫۹۰۹( ) ۷٫۹۰۹(  -  -  -  -  -  -  -  - (ه) أدناه)

  ─────  ────  ───────  ─────  ─────  ────  ────  ───────  ──────  ───── 
 ٦٫٥۰۲٫۳٦۱ ۱٬۷۷۱٬۸۸۱ ۳٬۰۲۳٬٦٦۲ ۱٤٫۹۱۹ ۷۹٫٤۳۲ ۱۳٥٫۳٤۲ ٦۳٫۲۰۳ ۱٥۷٬۲۳۱ ۱٬۱۲۱٬٤۰۸ ۱۳٥٫۲۸۳ في نھایة السنة 

   ─────  ────  ───────  ─────  ─────  ────  ────  ───────  ──────  ───── 
           االستھالك:

 ۷٤٥٫٦٤۲  - ۳٦۹٫٦۱۰ ٦٫٦۹۰ ٤۱٫۱۱۲ ٦۰٫۷۸٥ ۲٥٫٥۲۰ ۳۸٫۸۹۹ ۲۰۳٫۰۲٦  - في بدایة السنة 
 ۲۳۸٫۹٦۸  - ۱۲۱٫٤۱۹ ۳٫٥٤۹ ۱۷٬۷۱۷ ۳۰٬٦۸۰ ۷٫۹٥۲ ۱۸٬۰۰۳ ۳۹٬٦٤۸  - المحمل للسنة 

  ─────  ────  ───────  ─────  ─────  ────  ────  ───────  ──────  ───── 
 ۹۸٤٫٦۱۰  - ٤۹۱٫۰۲۹ ۱۰٫۲۳۹ ٥۸٬۸۲۹ ۹۱٬٤٦٥ ۳۳٫٤۷۲ ٥٦٬۹۰۲ ۲٤۲٬٦۷٤  - في نھایة السنة 

  ─────  ────  ───────  ─────  ─────  ────  ────  ───────  ──────  ───── 
           صافي القیمة الدفتریة  

 ٥٫٥۱۷٫۷٥۱ ۱٬۷۷۱٬۸۸۱ ۲٬٥۳۲٬٦۳۳ ٤٫٦۸۰ ۲۰٬٦۰۳ ٤۳٬۸۷۷ ۲۹٫۷۳۱ ۱۰۰٬۳۲۹ ۸۷۸٬۷۳٤ ۱۳٥٫۲۸۳ م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  
   ═════  ══════  ══════  ═════  ═════  ═════  ═════  ══════  ══════  ══════ 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
٤۰ 

 
 الممتلكات والمعدات (تابع) .۱۳

  
 للسنة كما یلي:تم توزیع االستھالك المحمل  )أ

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ٥۲٫٤٥٤ ٦۹٬۹٥۸ تكلفة إیرادات  
 ۱۸٦٫٥۱٤ ۱۹٦٬۷۹۹ أخرى 

  ───────  ─────── 
 ۲٦٦٬۷٥۷ ۲۳۸٫۹٦۸ 

  ═══════  ═══════ 
 

تمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بشكل أساسي تكالیف إنشاء تتعلق بالبنیة التحتیة ومشاریع أخرى في مدینة   )ب
 الملك عبد هللا االقتصادیة.  

 
  ۱۹۸م:  ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي (  ۱۲۸تتضمن األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ دفعات مقدمة مقابل خدمات بمبلغ   )ج 

 ملیون لایر سعودي).
 

ملیون لایر سعودي)، تتعلق بشكل رئیسي  ۱۳٥م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۱۳٥تبلغ قیمة األرض المملوكة  )د
 بموجودات البنیة التحتیة.

 
ملیون   ۷٫۹م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۰٫۱۷المجموعة خسارة انخفاض في القیمة بمبلغ خالل السنة سجلت  )ه

 لایر سعودي) مقابل المشاریع التي لم یتم یعد لھا أي نشاط. 
 

ملیون لایر سعودي) تم  ۱۸٥٫٥م:  ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۳٥۹ممتلكات ومعدات بلغ مجموع قیمتھا الدفتریة  )و
  تزال تعمل.استھالكھا بالكامل ولكن ال

 
ملیون لایر سعودي)   ۱۰۸٫۸م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۹٦٫۸م، تم رسملة مبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  )ز

 كتكلفة اقتراض إلنشاء ممتلكات ومعدات.
 

قامت المجموعة بتحویل تكالیف معینة من / إلى ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة بناًء على التغییر في   )ح
 االستخدام المقصود لھذه التطورات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
٤۱ 

 
 عقود اإلیجار .۱٤

 
 موجودات حق استخدام ۱-۱٤

 
 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة لموجودات حق االستخدام الحتساب االستھالك:

 
 سنوات ۱۰  – ۳ مباني

 سنوات ٤ - ۳ معدات وماكینات ثقیلة
 سنوات ٤ - ۲ سیارات

 
 مباني 

معدات وماكینات 
 اإلجمالي سیارات ثقیلة

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     التكلفة: 
 ۱٦۲٬٦۹٥ ٦٬٤۲٤ ٥۲٬٥٦۱ ۱۰۳٬۷۱۰ م ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 ۳٬۳۷۹ - ۱٬٥۰٦ ۱٬۸۷۳ إضافات 
  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 ۱٦٦٬۰۷٤ ٦٬٤۲٤ ٥٤٬۰٦۷ ۱۰٥٬٥۸۳ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
     

     االستھالك المتراكم:
 ۲۲٬٥۲۸ ۱٬۲۰۰ ۱۷٬۲۲۸ ٤٬۱۰۰ م  ۲۰۱۹ینایر  ۱كما في 

 ۳۰٬۲۱٤ ۲٬۱۷۸ ۱٦٬٦۳٤ ۱۱٬٤۰۲ المحمل للسنة  
  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 ٥۲٬۷٤۲ ۳٬۳۷۸ ۳۳٬۸٦۲ ۱٥٬٥۰۲ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
  ───────  ───────  ───────  ─────── 

     صافي القیمة الدفتریة: 
 ۱۱۳٬۳۳۲ ۳٬۰٤٦ ۲۰٬۲۰٥ ۹۰٬۰۸۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

 تم توزیع استھالك السنة كما یلي:

  
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
ألف لایر  
 سعودي

   
 ۲۷٬٤۹۲  تكلفة اإلیرادات

 ۲٬۷۲۲  أخرى 
   ─────── 
  ۳۰٬۲۱٤ 
   ═══════ 

 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
٤۲ 

 
 مطلوبات عقود اإلیجار ۲-۱٤

 
 دیسمبر، یتم عرض مطلوبات عقود اإلیجار ضمن قائمة المركز المالي الموحد على النحو التالي:  ۳۱في 

 
 م۲۰۱۹ 

 لایر سعودي
  

 ۸۰٬٦۲٥ الجزء غیر المتداول  
 ۳۳٬۰۱۳ الجزء المتداول  

  ────── 
 ۱۱۳٬٦۳۸ 
  ═══════ 
 

 حركة مطلوبات عقود إیجار:
 م۲۰۱۹ 

 لایر سعودي
  

 ۱۳۲٬۷۷٥ )٥(ایضاح  م۲۰۱۹ینایر  ۱كما في 
 ۳٬۳۷۹ إضافات 

 ٥٬۲٦٥ ) ۱۰أعباء مالیة (اإلیضاح 
 )۲۷٬۷۸۱( مدفوعات

  ─────── 
 ۱۱۳٬٦۳۸ م  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

  ════════ 
 

  دیسمبر: ۳۱لدفعات اإلیجار المستقبلي اعتبارا من فیما یلي الحد األدنى 
  م۲۰۱۹

 الحد األدنى  
  لمدفوعات

 اإلیجار

 القیمة الحالیة  
  للحد األدنى
 اإلیجار لمدفوعات

   
  ۳۳٬۰۱۳   ۳۷٬٥۰۱  خالل اثني عشر شھر   
  ٤٤٬٥۸٤   ٥٤٬٥۰۲  سنة إلى خمسة سنوات  

  ۳٦٬۰٤۱   ۳۹٬۹٦٤  أعلى من خمس سنوات
  ────────  ──────── 
 ۱۱۳٬٦۳۸ ۱۳۱٬۹٦۷ إجمالي الحد األدنى لدفعات اإلیجار  
 - (۱۸٬۳۲۹) یخصم: أعباء تمویلیة  
  ────────  ──────── 
 ۱۱۳٬٦۳۸ ۱۱۳٬٦۳۸ القیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار  

  ═════════  ══════════ 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۳ 
 
 

 
 العقارات االستثماریة .۱٥

 
 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الحتساب االستھالك:

 
 سنة  ۳۰-۱۰ موجودات بنیة تحتیة سنة  ۳۰-۲۰ مباني

   سنة  ۲ تحسینات على عقارات مستأجرة
 
 
 

 
 مباني أراضي 

تحسینات على  
 عقارات مستأجرة

موجودات بنیة 
 تحتیة

أعمال رأسمالیة  
 تحت التنفیذ

 اإلجمالي
 م۲۰۱۹

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
       التكلفة: 

 ٥٫۳٥۲٫۷۲۷ ۱٬۱٤٥٬۸۲۸ ٤۳٥٫٥۳۰ ۹٤٥ ۹٤٥٬۲۱۷ ۲٫۸۲٥٫۲۰۷ في بدایة السنة  
 ۱۰٦٫٥٥۷ ۱۰۱٫٤۰۱ ٥۲۰ - ٤٫٦۳٦ - إضافات 

 )۱۷٫۹۸۰( )۳۳( ) ٤٫۰٤۲( - ) ۱۳٫۱۰۱( ) ۸۰٤( استبعادات
 )۱۷٦٫٦۲۳( - - ) ٦٫۹٤٤( ) ۱٦۹٫٦۷۹( - )۱۳محول إلى ممتلكات ومعدات (اإلیضاح 

 )۳٫٥٤٤( - - - - ) ۳٫٥٤٤( محول إلى عقارات تطویر 
 - ) ۱۷٦٫٦۲۳( - ٦٫۹٤٤ ۱٦۹٫٦۷۹ - تحویالت

 ٤٫۲۹۳ - - - ٤٫۲۹۳ - عكس انخفاض القیمة عند البیع 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 

 ٥٫۲٦٥٫٤۳۰ ۱٫۰۷۰٫٥۷۳ ٤۳۲٫۰۰۸ ۹٤٥ ۹٤۱٫۰٤٥ ۲٫۸۲۰٫۸٥۹ في نھایة السنة 
   ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 

       االستھالك:
 ۲۲۰٫٥۷۹ - ۸۲٫۸۱۷ ۹٤٥ ۱۳٦٫۸۱۷ - في بدایة السنة 
 ٥۲٫۹۷٤ - ۲۰٫٦۲۹ - ۳۲٫۳٤٥ - المحمل للسنة 

 )۲٫۳۰۰( - ) ۷٦٦( - ) ۱٫٥۳٤( - استبعادات
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 

 ۲۷۱٫۲٥۳ - ۱۰۲٫٦۸۰ ۹٤٥ ۱٦۷٫٦۲۸ - في نھایة السنة 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 

       صافي القیمة الدفتریة 
 ٤٫۹۹٤٫۱۷۷ ۱٫۰۷۰٫٥۷۳ ۳۲۹٫۳۲۸ - ۷۷۳٫٤۱۷ ۲٫۸۲۰٫۸٥۹ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٤ 
 
 

 
 العقارات االستثماریة (تابع) .۱٥

 
 

 
 مباني أراضي 

تحسینات على  
 عقارات مستأجرة

موجودات بنیة 
 تحتیة

أعمال رأسمالیة  
 تحت التنفیذ

 اإلجمالي
 م ۲۰۱۸

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
       التكلفة: 

 ٥٫۲٥۳٫۲۰۳ ۱٬۰۰٦٬۱۹۸ ٤۳٥٫٥۳۰ ۹٤٥ ۹٥۲٬۸۸٥ ۲٫۸٥۷٫٦٤٥ في بدایة السنة  
 ۱٥۹٫٤۳٤ ۱٥٦٬٦۸۱ ۲٬۷٥۳ - - - إضافات 
 ) ۱۳٫۲۸۲( - ) ۲٫۷٥۳( - ) ۷٫٦٦۸( ) ۲٫۸٦۱( تحویالت

 ) ۲۹٫٥۷۷( -    ) ۲۹٫٥۷۷( ) ۱۸المحول إلى عقارات تطویر (اإلیضاح 
 ) ۱۷٫۰٥۱( ) ۱۷٫۰٥۱( - - -  )۱۳محول إلى ممتلكات ومعدات (اإلیضاح 

       
 ──────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  في نھایة السنة 

  ۲٫۸۲٥٫۲۰۷ ۹٤٥٬۲۱۷ ۹٤ ٤٥۳٥٫٥۳۰ ۱٬۱٤٥٬۸۲۸ ٥٫۳٥۲٫۷۲۷ 
 ──────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  االستھالك:

       في بدایة السنة 
 ۱٦۷٫۷٦٤ - ٦٥٫٥۷۰ ۹٤٥ ۱۰۱٫۲٤۹ - المحمل للسنة 

 ٥٤٫۰۲۳ - ۱۷٫۲٤۷ - ۳٦٫۷۷٦ - استبعادات
 ) ۱٫۲۰۸( - - - ) ۱٫۲۰۸( - في نھایة السنة 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 
 ۲۲۰٫٥۷۹ - ۸۲٫۸۱۷ ۹٤٥ ۱۳٦٫۸۱۷ - صافي القیمة الدفتریة 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ────── 
 ٥٫۱۳۲٫۱٤۸ ۱٬۱٤٥٬۸۲۸ ۳٥۲٫۷۱۳ - ۸۰۸٬٤۰۰ ۲٫۸۲٥٫۲۰۷ م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ══════ 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٥ 
 
 

 
 العقارات االستثماریة (تابع) .۱٥

 
ملیون مترا مربعا تقریبا لعملیة التطویر الرئیسیة لمدینة الملك عبد هللا   ۱٦۸تم تخصیص أراضي فضاء مساحتھا  )أ

ملیون مترا مربعا تقریبا قدمھا أحد المساھمین كجزء من  ۳۷االقتصادیة. تشمل ھذه األراضي أرضا مساحتھا 
ملیون لایر سعودي مقابل أسھم بنفس القیمة في    ۱٫۷۰۰مساھمتھ في رأس المال مقابل مبلغ تم االتفاق علیھ مقداره  

). إن التوزیع المحدد لألرض الفضاء التي سیتم استخدامھا لمختلف المشاریع والتي قد تكون ۲۳الشركة (اإلیضاح  
ملیون لایر   ۲٬٤۰۷صلة البالغة ال للبیع أو لإلیجار لم یكتمل بعد. وبالتالي، فإن األرض الفضاء والتكالیف ذات 

ملیون لایر سعودي) تم تصنیفھا كاستثمار عقاري. لم یحتسب استھالك حیث أن العقار   ۲٬٤۱۲م:  ۲۰۱۸ي (سعود
ملیون مترا مربعا مرھونا لصالح  ۲٤٫۷االستثماري یتكون من أراضي مملوكة فقط. تشمل األراضي الفضاء 

(أ)). إن القروض التي   ۲٥ح ملیون لایر سعودي (اإلیضا ٥٫۰۰۰وزارة المالیة مقابل قرض طویل األجل بمبلغ 
تم الحصول علیھا من البنوك التجاریة مضمونة مقابل أراضي فضاء تابعة لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة. ومع 

(ب)). وقد تم ۲٥ذلك، فإن اإلجراءات القانونیة المتعلقة بضمان تلك القروض اإلضافیة قید التنفیذ (اإلیضاح 
 ملیون مترا مربعا لتأجیرھا لعمالء صناعیین. ۱٥٫۹٥تخصیص أرض فضاء مساحتھا 

 
م على أساس عملیة التقییم ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱تم التوصل إلى القیمة العادلة للعقارات االستثماریة للمجموعة كما في   )ب

التي قامت بھا شركة فالیوستارت (خبیر التثمین العقاري)، وھو مقَیِّم مستقل غیر مرتبط بالمجموعة. شركة  
رت ھي شركة معتمدة من الھیئة السعودیة للمقیِّمین المعتمدین ("تقییم") وھي معتمدة أیّضا من المعھد فالیوستا

الملكي للمقیِّمین المعتمدین. تمتلك شركة فالیوستارت المؤھالت المناسبة والخبرة المطلوبة في تقییم لألراضي  
 والممتلكات ذات الصلة. 

 
یتحدد استعمالھا المستقبلي من خالل قیام خبیر التثمین العقاري بتطبیق أسلوب   لتحدید القیمة العادلة لألرض التي لم

تقییم األراضي السكنیة الناھضة بحساب السعر األقصى التي یمكن أن یدفعھ مطور أو مستثمر افتراضي مقابل  
ض بما یتناسب األرض لتحقیق أدنى معدل عائد مقبول على االستثمار بناًء على أعلى سعر وأفضل استغالل لألر

مع أوضاع السوق الحالیة. بالنسبة للممتلكات األخرى، تم تحدید القیمة العادلة على أساس أسلوب التنافس السائد في  
السوق والذي یعكس أسعار المعامالت األخیرة لعقارات مماثلة وطریقة الرسملة لصافي الدخل. وبالنسبة لطریقة 

لجمیع الوحدات العقاریة المتاحة للتأجیر بالرجوع إلى اإلیجارات المحققة صافي الدخل، یتم تقییم إیجارات السوق 
من الوحدات المتاحة للتأجیر وغیرھا من العقارات ذات المزایا المشابھة في المناطق التي تحیط بھا. ویتم اعتماد 

المنطقة ویتم تعدیلھا بناًء  معدل الرسملة بالرجوع إلى معدالت العائد التي یرصدھا المقیِّمون للعقارات المماثلة في
على خبرة المقیِّمون بالعوامل المحددة للعقارات ذات الصلة. وعند تقدیر القیمة العادلة للعقارات، فإن االستعمال 

 األعلى واألفضل للعقارات یعتبر االستعمال الحالي. 
 

تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي للتحدید واإلفصاح عن القیم العادلة للعقارات االستثماریة بواسطة طرق 
 التقییم: 

  
  اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى 

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     
 ٤۷٬٤۱۲٬۸٦۷ ٤۷٬٤۱۲٬۸٦۷ -        -        م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

     
 ٤۷٫۷۳۸٫۸۰۷ ٤۷٫۷۳۸٫۸۰۷ -        -        م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

إن أي حركة ھامة في االفتراضات المستخدمة في التقییم العادل للعقارات االستثماریة، مثل معدل الخصم والعائد  
 لھذه الموجودات. جوھريونمو اإلیجار وما إلى ذلك، سوف ینتج عنھ قیمة عادلة أقل / أعلى بشكل 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٦ 
 
 

 
 العقارات االستثماریة (تابع) .۱٥

 
تكالیف معینة من / إلى عقارات ومعدات واستثمارات عقاریة بناًء على التغییر في االستخدام  قامت المجموعة بتحویل   )ج

 المقصود لھذه التطورات 
 

 فیما یلي تحلیل العقارات االستثماریة المحتفظ بھا ألغراض متنوعة:   )د
 

 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۲٫۳۰٦٫۹٤۰ ۲٬۱۷۳٬۳۱۹ إیرادات إیجاریة 
 ۲٫۸۲٥٫۲۰۸ ۲٬۸۲۰٬۸٥۸ استخدام مستقبلي غیر محدد في الوقت الحالي 

  ───────  ─────── 
 ٤٫۹۹٤٫۱۷۷ ٥٫۱۳۲٫۱٤۸ 
  ═══════  ═══════ 

 
ملیون لایر سعودي)   ۳۷٫۸۳م:  ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي (  ۲۳٫۹٤م، تم رسملة مبلغ  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱كما في   )ه

 لبناء عقارات استثماریة.كتكلفة اقتراض 
 

 الموجودات غیر الملموسة    .۱٦
 

 فیما یلي بیان للحركات في الموجودات غیر الملموسة: 
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۸

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   التكلفة:

 ۸۳٫۲٤٦ ۹۹٫۱۰۷ في بدایة السنة 
 ۱٥٫۸٦۱ ٤٫۳۷۹ إضافات 

  ────────  ──────── 
 ۹۹٫۱۰۷ ۱۰۳٫٤۸٦ نھایة السنة في 

   
   

   اإلطفاء:
 ) ٦۸٫۰٤۸( )۸۰٫٤۹۱( في بدایة السنة 
 ) ۱۲٫٤٤۳( )۱۰٫٤۷۹( المحمل للسنة 

  ────────  ──────── 
 ) ۸۰٫٤۹۱( )۹۰٫۹۷۰( في نھایة السنة 

  ────────  ──────── 
 ۱۸٫٦۱٦ ۱۲٫٥۱٦ صافي القیمة الدفتریة 

  ════════  ════════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ٤۷  

 
 االستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة .۱۷

 

 
 شركة تطویر الموانئ   )أ
 

 فیما یلي الحركة في استثمار في شركة الموانئ للسنة: 

 
 فیما یلي المعلومات الكمیة لشركة تطویر الموانئ:

  

 الرصید كما في  حصة الملكیة الفعلیة (٪) 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

  م ۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي    

الموانئ (انظر استثمار في شركة تطویر 
 ۲٫۳۷٦٫۷۷٥ ۲٫۳٦٦٫۱۳۷  ٪ ٥۰ ٪٥۰ اإلیضاح (أ) أدناه)

      
استثمار في شركة بیوتات بروجریسیف 
لالستثمار العقاري والتنمیة ("بیوتات") 

 ٤٥٫۷۹۰ ٤٥٫۷۹۰  ٪ ۲۰ ٪۲۰ (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)
     ───────  ─────── 
    ۲٫٤۱۱٫۹۲۷ ۲٫٤۲۲٫٥٦٥ 
     ═══════  ═══════ 

 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۲٫۳٤۲٫۹۰۱ ۲٫۳۷٦٫۷۷٥ الرصید في بدایة السنة 
 ۲٦٫۱۳۰ ۷٬۹۸۳ حصة من نتائج السنة، صافي للزكاة المحملة

 ۷٫۷٤٤ )۱۸٬٦۲۱( (الخسارة) الشاملة األخرى حصة من الدخل / 
  ───────  ─────── 

 ۲٫۳۷٦٫۷۷٥ ۲٫۳٦٦٫۱۳۷ الرصید في نھایة السنة  
  ═══════  ═══════ 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۸

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۷٫۹۰۰٫٥٥٥ ۸٬۰۰٤٬۹۰٤ متداولةموجودات غیر 
 ٤٥۷٫۱۰۰ ۳٤۳٬۷۹۸ الموجودات المتداولة 

 )۲٫٤۳۹٫٤٤٥( )۲٬٥۲۰٬۹٦۹( مطلوبات غیر متداولة
 ) ٥۸٥٫٤۹٤( )٥۱٦٬۲۹٤( المطلوبات المتداولة 

  ───────  ─────── 
 ٥٫۳۳۲٫۷۱٦ ٥٬۳۱۱٬٤٤۰ حقوق الملكیة

  ───────  ─────── 
 ۲٫٦٦٦٫۳٥۸ ۲٬٦٥٥٬۷۲۰ ٪) ٥۰م: ۲۰۱۸٪ (٥۰ -الملكیة حصة المجموعة في حقوق 

 ) ۲۸۷٫۷۱٤( )۲۸۷٬۷۱٤( استبعاد الحصة في الربح من بیع أرض ودخل عمولة 
 ) ۱٫۸٦۹( )۱٬۸٦۹( تعدیالت متعلقة باستحواذ تدریجي وحصة في الزكاة

  ───────  ─────── 
 ۲٫۳۷٦٫۷۷٥ ۲٬۳٦٦٬۱۳۷ القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة   

  ══════  ══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ٤۸  

 
 استثمار في شركات تابعة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (تابع) .۱۷

 
 شركة تطویر الموانئ (تابع) )أ
 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
    ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 

 ───────  ───────   ۳۱۷٫۸٤٤ ۳۲۷٬۷٦۳ اإلیرادات
 ٥٥٫۱۱۰ ۱٥٬۹٦٦ صافي الربح للسنة 

  ───────  ─────── 
الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى ربح أو خسارة  

 ۱٥٫٤۸۹ )۳۷٬۲٤۲( في السنوات الالحقة 
  ───────  ─────── 

 ۷۰٫٦۰۰ )۱٦٬۸۸۲( إجمالي الدخل الشامل للسنة 
  ═══════  ═══════ 

 ۲٦٫۱۳۰ ۷٬۹۸۳ حصة المجموعة في ربح السنة، صافي الزكاة المحملة
  ═══════  ═══════ 

 ۷٫۷٤٤ )۱۸٬٦۲۱( حصة المجموعة في الربح / (الخسارة) الشاملة األخرى للسنة
  ═══════  ═══════ 

  
م) تم تأسیس شركة تطویر الموانئ ـ شركة مساھمة مقفلة  ۲۰۱۰أبریل  ۲۹ھـ (الموافق ۱٤۳۱جمادى األولى  ۱٤بتاریخ 

سعودیة ـ في المملكة العربیة السعودیة والتي تعمل على تطویر وتشغیل وصیانة میناء الملك عبد هللا في مدینة الملك عبد هللا  
توقیع اتفاقیة وتم من خاللھا االتفاق م، قام المساھمون في شركة تطویر الموانئ ب۲۰۱۱االقتصادیة (المیناء). وخالل السنة 

على ھیكل رأس المال وآلیة التمویل لشركة تطویر الموانئ. وبموجب شروط االتفاقیة، فإن الحصة في رأسمال شركة تطویر 
م، قامت الشركة األم بالمساھمة في جزء من تمویل حقوق الملكیة بموجب االتفاقیة واستثمرت ۲۰۱۲٪. في  ۳٤الموانئ ھي  

 ملیون لایر سعودي على شكل أرض وبنیة تحتیة وتكالیف تطویر أخرى. ۱٤٥مبلغ 
 

٪.  ۷٤م، قرر المساھمون في شركة تطویر الموانئ زیادة المساھمة في رأسمال الشركة األم لیصبح  ۲۰۱۳أكتوبر    ۸بتاریخ  
في شركة تطویر الموانئ   م وخفض مساھمة رأسمال الشركة األم۲۰۱٤أبریل  ۱٦كما قام المساھمون بتعدیل االتفاقیة في 

م، قام المساھمون في شركة تطویر الموانئ بتعدیل االتفاقیة وخفض مساھمة الشركة  ۲۰۱٤یولیو    ۱۷٪. بتاریخ  ٥۱لتصبح  
٪. وبناًء على شروط االتفاقیة المعدلة، فإن المساھمین في شركة تطویر الموانئ لدیھم سیطرة  ٥۰األم في رأس المال إلى 

طویر الموانئ وبناًء علیھ قامت إدارة الشركة بتصنیف االستثمار "كاستثمار في شركة مستثمر فیھا مشتركة على شركة ت
 ُمحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة".

 
ملیون لایر سعودي زائد أي أرباح   ۱٫۳٥۰قدمت الشركة ضمان شركة مع سندات ألمر إلى بنك تجاري بحدود بمبلغ 

تطویر الموانئ للسماح لشركة تطویر الموانئ في الحصول على تسھیالت مرابحة مرابحة مستحقة الدفع من قبل شركة 
متوافقة مع الشریعة لتمویل تكالیف إنشاء المیناء بشكل جزئي. وكذلك القرض مضمون برھن أسھم الشركة في شركة تطویر 

 الموانئ.
 

فة إلى أي أرباح مرابحة مستحقة الدفع  ملیون لایر سعودي باإلضا ۱۱۲٫٥قدمت الشركة ضمانا لبنك تجاري، یقتصر على  
من قبل شركة تطویر الموانئ، للسماح لشركة تطویر الموانئ بتأمین تسھیالت مرابحة للسلع متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة، 

م، استخدمت شركة تطویر الموانئ  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي. خالل السنة المنتھیة في  ۱۸۰بحد أقصى 
  ۱۸۰ملیون لایر سعودي لتمویل متطلبات رأسمالھا العامل. تم تعزیز التسھیل المذكور بمبلغ  ۱٥۰ابحة بمبلغ تسھیالت مر

ملیون لایر سعودي،  ۷٥م. وفي ھذا الصدد، قدمت الشركة أیضا سندات ألمر بمبلغ ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي خالل سنة 
ابحة مستحقة الدفع من قبل شركة تطویر ملیون لایر سعودي، زائدا أي أرباح مر ۹۰والتي تعززت إلى 

  الموانئ.



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ٤۹  

 
 استثمار في شركات تابعة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (تابع) .۱۷

 
 شركة تطویر الموانئ (تابع) )أ
 

م، دخلت شركة تطویر الموانئ في عقد مقایضة أسعار فائدة ("عقود المقایضة")، ۲۰۱۷دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
 مع البنوك التجاریة المحلیة، للتحوط من التقلبات السلبیة المستقبلیة في أسعار الفائدة على قرضھا طویل األجل. 

 
البدایة بالقیمة العادلة في التاریخ الذي تم فیھ إبرام عقد مشتقات وتم إعادة قیاسھا تم إثبات ھذه األدوات المالیة المشتقة في 

 الحقا بالقیمة العادلة. 
 

حددت شركة تطویر الموانئ عقود المقایضة في بدایتھا كتحوط للتدفق النقدي. تھدف عقود المقایضة إلى تعدیل التدفق  
عر متغیر إلى سعر ثابت خالل مدة اتفاقیات القروض بالكامل. تحتسب النقدي ألسعار الفائدة على قرض طویل األجل من س

تحوطات التدفقات النقدیة التي تفي بالمعاییر الصارمة لمحاسبة التحوط من خالل اخذ الربح أو الخسارة من الجزء الفعال  
 أو الخسارة الموحدة.ألداة التحوط إلى الدخل الشامل، بینما یتم إثبات أي جزء غیر فعال فورا في قائمة الربح 

 
م:  ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۷۸٫۸م، كانت القیمة العادلة لعقود المقایضات بالسالب بمبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
ملیون لایر سعودي) استنادا إلى التقییم المحدد بواسطة نموذج وتأكیده من قبل البنوك التي تتعامل معھا شركة  ٤۰٫٦۲

ھذه القیمة العادلة ضمن المطلوبات غیر المتداولة في قائمة المركز المالي لشركة تطویر  تطویر الموانئ. تم تضمین
ملیون لایر   ۱۹٫۰۸الموانئ مع المدین المقابل لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. سجلت المجموعة مبلغ 

ي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  لایر سعودي) ضمن الدخل الشامل اآلخر / (الخسارة) ف  ۷٫۷م:  ۲۰۱۸سعودي (
 اآلخر الموحدة بصفتھ جزء من حصتھا.

 
یتم إعادة تصنیف المبالغ المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة في  

 . تحوط معترف بھبند ك الخطفس الفترات التي یكون فیھا البند المتحوط لھ یؤثر على الربح أو الخسارة، في ن
 

 شركة بیوتات المتطورة لالستثمار والتطویر العقاري )ب
 

م، دخلت الشركة في ترتیب مع منشأة تمتلكھا مجموعة سعودیة محلیة لتأسیس منشأة جدیدة وھي بیوتات ۲۰۱٦خالل السنة  
 ــ شركة ذات مسؤولیة محدودة ــ لبناء وتملك وإدارة مجمع سكني في مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة.  

 
وطبقا التفاقیة المساھمین، فقد قامت الشركة باستثمار إضافي  ٪ من رأس مال شركة بیوتات.  ۲۰تمتلك الشركة أسھما بنسبة  

م باعت الشركة قطعة أرض إلى  ۲۰۱٦ملیون لایر سعودي لتطویر المشروع. عالوةً على ذلك، خالل سنة  ٥٤بمبلغ 
 ملیون لایر سعودي.   ٥٤بیوتات بمبلغ 

 
 فیما یلي الحركة في شركة بیوتات خالل السنة: 

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۲۰۰ ۲۰۰ استثمار أولي
 ٥۳٫۷٥٥ ٥۳٬۷٥٥ استثمار إضافي

 ) ۸٫۱٦٥( )۸٬۱٦٥( استبعاد الحصة في الربح من بیع أرض 
  ───────  ─────── 
 ٤٥٫۷۹۰ ٤٥٫۷۹۰ 
  ═══════  ═══════ 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ٥۰  

 
  عقارات التطویر  .۱۸

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۲٬۲٥٦٬۲۸۳ ۲٬۰۹٥٬۲۳۷ تكالیف متكبدة حتى تاریخھ
 ۲۹٫٥۷۷ ۳٬٥٤٤ )۱٥المحول من عقارات استثماریة (اإلیضاح 

  ───────  ─────── 
 ۲٬۰۹۸٬۷۸۱ ۲٫۲۸٥٫۸٦۰ 

 ) ۲۷۰٫۳۲٤( )۲٥۲٬۹٤٦( )۷المحول إلى تكلفة اإلیرادات (اإلیضاح 
 ) ۱٫۳۲۹( )۱٬۳۲۹( مخصص عقارات التطویر

  ───────  ─────── 
 ۱٬۸٤٤٬٥۰٦ ۲٫۰۱٤٫۲۰۷ 

   
 ) ٤۱۱٫۰۹۸( )۷۹۰٫۱۲٦( الجزء المتداول من عقارات التطویر

   
 ۱٫٦۰۳٫۱۰۹ ۱٫۰٥٤٫۳۸۰ الجزء غیر المتداول من عقارات التطویر

   
 

 ملیون لایر سعودي).  ۱۷٦٫۸م:  ۲۰۱۸ملیون ( ۱٦۳٫٦تتضمن عقارات التطویر أرض بمبلغ 
 

ملیون لایر سعودي) كتكلفة  ۱۲۸م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۲۹٫۳۸م، تم رسملة مبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 اقتراض لبناء عقارات تطویر.

 
معینة من عقارات استثماریة إلى عقارات تطویریة بناًء على التغییر في االستخدام المقصود  قامت المجموعة بتحویل تكالیف  

 .لھذه المشاریع
 

 الذمم المدینة والموجودات المتداولة األخرى .۱۹
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۸

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ٦٤۷٫۲۰٤ ٦٥٦٬۷٤۲ مجموع الذمم المدینة التجاریة  
 ) ۸٦٫٤۱۱( )۱٥۰٫٤۱۸( یخصم: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (انظر اإلیضاحات أدناه)

  ───────  ─────── 
 ٥۰٦٬۳۲٥٦ ٤۰٫۷۹۳ 

 ۱۸٫٤۲۷ ۳۷٫٦٦٤ مساھمة مستحقة القبض
 ٤۱٫۷۷۲ ۳۳٫۲٥۳ مدفوعات مقدما
 ۳۲٫۲۳۲ ۱۷٫٥۰۱ سلف لموردین 

 ۳۱٫۳۹٤ - ضریبة قیمة مضافة مستحقة القبض
 ۱٥٫۰٥۳ ۷٫۳۲۷ ) ۳۰مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 

 ٥۰۸ ۱٫٦٤۱ عمولة مستحقة القبض من ودائع مرابحة ألجل 
 ٦۱٫۳٥۹ ٥۲٬۹٥۱ أخرى 

  ───────  ─────── 
 ٦٥٦٬٦٦۱ ۷٦۱٫٥۳۸ 

  ═══════  ═══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ٥۱  

 
 والموجودات المتداولة األخرى (تابع)الذمم المدینة   .۱۹

 
لایر سعودي)   ۸٦٫٤م:  ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي (   ۱٥۰٫٤  م، الذمم المدینة بقیمة اسمیة۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱كما في   )أ

ملیون  ٤٤۳م:  ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ٤۱۷تم تخفیض قیمتھا. تتضمن الذمم المدینة غیر منخفضة القیمة مبلغ 
فع، أكثر من دورة التجمیع العادیة، ولكنھا غیر منخفضة القیمة. بناًء على الخبرة السابقة،  لایر سعودي) مستحقة الد

من المتوقع أن یتم تحصیل جمیع الذمم المدینة التي لم تنخفض قیمتھا بالكامل. یتم إثبات الذمم المدینة فیما یتعلق ببیع 
للضمانات مقابل بیع المعامالت العقاریة ھو القیمة    إن الحد األدنى العقارات عن طریق سندات ألمر وضمانات بنكیة،  

السوقیة للعقار الُمباع للعمیل حیث تقوم المجموعة بتحویل سند الملكیة للعمیل فقط عند االستالم المرضي لكامل قیمة  
 .العقد

 
 فیما یلي الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا: )ب
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ٤۹٫٦۹٦ ۸٦٫٤۱۱ في بدایة السنة 
 ۳۷٫۲۰۰ ٦٤٫۰۰۷ مخصصات للسنة 

 ) ٤۸٥( - دیون مشكوك في تحصیلھا مشطوبة
  ────────  ──────── 

 ۸٦٫٤۱۱ ۱٥۰٫٤۱۸ في نھایة السنة 
  ═══════  ═══════ 
 

 دیسمبر، بلغت أعمار الذمم المدینة كما یلي:  ۳۱كما في 
 

غیر متأخرة   
السداد وغیر 

منخفضة 
 القیمة

 متجاوزة لتاریخ االستحقاق ولكن غیر منخفضة القیمة
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  >۳۰ 
 یوم

۳۰–٦۰ 
 یوم

٦۱–۹۰ 
 یوم

۹۱–۱۸۰ 
 یوم

 <۱۸۰ 
 یوم

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

        
 ٥۱٦٬۱۰۹ ٥۱٬۰۰۹ ۱٤٬٤٤۸ ۱۲٬۱۰۹ ۲۸٬۳۰۸ ۳٤٬۷٥۹ ٦٥٦٬۷٤۲ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ٤۷۸٫٤۱٤ ٥۰٫۸٥٤ ۱۷٫۰۳٤ ۳٥٫٦۹٥ ۱۸٫۰۳۸ ٤۷٫۱٦۹ ٦٤۷٫۲۰٤ م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 
  ۱٬٥۳۰م، مبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بلغ االلتزام المستقبلي للذمم المدینة مقابل عقود المبیعات الموقعة اعتبارا من  )ج

 ملیون لایر سعودي).  ۱٬۲٦۹٫۸م:.  ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي (
 

 الحركة في اإلیرادات غیر المفوترة ھي كما یلي: )د
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۸

 ألف لایر سعودي  سعوديألف لایر  
   

 ٦۳۲٬۷۷۸ ۷۱۱٬٤٦۷ الرصید في بدایة السنة 
 ۹۲۲٬۹۷۷ ۸۸۹٬۰۱۷ االیرادات للسنة 

 (۸٤٤٬۲۸۸) (٥۲۳٬٤۳۱) فواتیر صدرت خالل السنة 
  ───────  ─────── 
 ۱٬۰۷۷٬۰٥۳ ۷۱۱٬٤٦۷ 

 (٥۰۲٬۳٤٤) (۳٦۲٬۱٤۱) الجزء المتداول إلیرادات غیر مفوترة 
  ───────  ─────── 

 ۲۰۹٬۱۲۳ ۷۱٤٬۹۱۲ الجزء غیر المتداول إلیرادات غیر مفوترة 
  ═══════  ═══════ 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 ٥۲  

 
  ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك  .۲۰

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ٥۹۸٫٦٥٥ ۲۷۹٬۸۰٦ )۲۱ودائع مرابحة (اإلیضاح 
 ───────  ───────   ) ٥٤۸٫٦٥٥( )۲۷۹٬۸۰٦( )۲۱ودائع مرابحة قصیرة األجل (اإلیضاح 

 - ٥۰٫۰۰۰ 
  ═══════  ═══════ 
 

 النقد وما في حكمھ  .۲۱
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۸

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ٥۳٫۹۷۷ ۱۲٤٬٥۸۷ نقد وأرصدة لدى البنوك
 ٥٤۸٫٦٥٥ ۲۷۹٬۸۰٦ )۲۰ودائع مرابحة قصیرة األجل (انظر اإلیضاح أدناه واإلیضاح 

  ───────  ─────── 
 ٤۰٤٬۳۹۳ ٦۰۲٫٦۳۲ 

  ═══════  ═══════ 
 

 ودائع المرابحة ألجل مودعة لدى بنوك تجاریة وتدر عائد عمولة بالمعدالت السائدة في السوق. 
  

٪ من المبالغ المحصلة من العمالء مقابل بیع عقارات ٥یجب على الشركة االحتفاظ ببعض اإلیداعات / األرصدة بنسبة 
م  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱تحت التطویر ویتم االحتفاظ بھذه اإلیداعات في حسابات ضمان. بلغ رصید ھذه الحسابات اعتبارا من  

 لایر سعودي). وھذه اإلیداعات / األرصدة غیر مرھونة. ملیون ۱۱٫۷م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۳۰٫۳مبلغ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  ٥۳ 

   
 برنامج تملك منزل –الذمم المدینة للموظفین  .۲۲

  
مبنیة من خالل اتفاقیات إیجار تمویلي بدون فوائد على مدى عشرین سنة. یتم إثبات م كانت المجموعة تبیع لموظفیھا المؤھلین وحدات ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱طبقا لسیاسة المجموعة، وحتى 

 م تسجیلھ كإیرادات فائدة غیر مكتسبة.إجمالي قیمة مدفوعات اإلیجار كذمم مدینة بموجب برنامج تملك منزل للموظف. الفرق بین إجمالي الذمم المدینة والقیمة الحالیة للذمم یت
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 

 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹  م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹  م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
ألف لایر   

 سعودي
ألف لایر  
  سعودي

 ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
  سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

 
  مجموع الذمم المدینة 

القیمة الحالیة إلجمالي الذمم 
 إیرادات فائدة غیر مكتسبة  المدینة

         
 ۲٫۸۱٦ ۳٫۳۰۷  ۳٫٤٦۲ ۳٫۹۰٦  ٦٫۲۷۸ ۷٫۲۱۳ الجزء المتداول 

  ──────  ──────   ──────  ──────   ──────  ────── 
        الجزء غیر المتداول: 

 ۱۰٫۰۷۸ ۱۱٫۸۰۳  ۱٥٫۰۳۳ ۱۷٫۰٥۰  ۲٥٫۱۱۱ ۲۸٫۸٥۳ سنة إلى خمسة سنوات 
 ۱٦٫۷۹۳ ۱۸٫۹۳٤  ٦۲٫٥۹۳ ٦۷٫٥۹٥  ۷۹٫۳۸٦ ۸٦٫٥۲۹ أكثر من خمس سنوات 

  ──────  ──────   ──────  ──────   ──────  ────── 
 ۱۱٥٫۳۸۲ ۱۰٤٫٤۹۷  ۸٤٫٦٤٥ ۷۷٫٦۲٦  ۳۰٫۷۳۷ ۲٦٫۸۷۱ 
  ──────  ──────   ──────  ──────   ──────  ────── 
 ۱۲۲٫٥۹٥ ۱۱۰٫۷۷٥  ۸۸٫٥٥۱ ۸۱٫۰۸۸  ۳٤٫۰٤٤ ۲۹٫٦۸۷ 
  ══════  ══════   ══════  ══════   ══════  ══════ 

 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥٤ 
 
 

 
 رأس المال .۲۳

 
 كل قیمة حصة،ملیون  ۸٥۰م: ۲۰۱۸لایر سعودي للسھم ( ۱۰ملیون سھم بقیمة  ۸٥۰رأس مال الشركة األم مقسم إلى 

 :یلي كما موزعة )سعودي لایر ۱۰ منھا

 
 النظامياالحتیاطي  .۲٤

 
٪ من صافي  ۱۰م، یجب على الشركة تجنیب ۲۰۱۷وفقا للنظام األساسي للشركة المعتمد من قبل المساھمین خالل أبریل 

٪ من رأس المال. یمكن ۳۰ربحھا في كل سنة بعد تسویة خسائرھا المتراكمة، إن وجدت، حتى یتم تكوین احتیاطي یساوي 
٪ من رأس المال. ھذا االحتیاطي  ۳۰ي النظامي متى ما بلغ ذلك االحتیاطي للشركة أن تقرر التوقف عن تحویل االحتیاط

 غیر متاح للتوزیع. نظرا لتكبد الشركة لخسارة صافیة خالل السنة، لم یتم تحویل ھذا المخصص. 
 

 القروض طویلة األجل .۲٥
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ وزارة المالیة (انظر اإلیضاح (أ) أدناه)قرض من 
 ۲٫۹۰۸٫۷٥۰ ۳٬۱۱۳٬۷٥۰ أخرى (انظر اإلیضاح (ب) أدناه)

 ۸٬۱۱۳٬۷٥۰ ۷٫۹۰۸٫۷٥۰ 
 ) ۸٥۷٫٥۰۰( )۱٬٥٥۷٬٥۰۰( الجزء المتداول من قروض طویلة األجل (انظر اإلیضاح (أ) و (ب) أدناه)

   
 ۷٫۰٥۱٫۲٥۰ ٦٬٥٥٦٬۲٥۰ طویلة األجلالجزء غیر المتداول من قروض 

 م ۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 
 

 عدد األسھم
 )باأللف(

 رأس المال
 لایر باأللف(

  )سعودي
 عدد األسھم 

 )باأللف(

 رأس المال 
 لایر باأللف(

 )سعودي
      

 ٦٫۸۰۰٫۰۰۰ ٦۸۰٫۰۰۰  ٦٫۸۰۰٫۰۰۰ ٦۸۰٫۰۰۰ ُمصدر نقدا

 (أ)) ۱٥ُمصدر عینیا (اإلیضاح 
 

۱۷۰٫۰۰۰ 
 

۱٫۷۰۰٫۰۰۰  
 

۱۷۰٫۰۰۰ 
 

۱٫۷۰۰٫۰۰۰ 
  ──────  ──────   ───────  ────── 
 ۸٥۰٫۰۰۰ ۸٫٥۰۰٫۰۰۰  ۸٥۰٫۰۰۰ ۸٫٥۰۰٫۰۰۰ 
  ══════  ══════   ═══════  ══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥٥ 
 
 

 
 القروض طویلة األجل (تابع) .۲٥

 
ملیون لایر سعودي من وزارة المالیة لتطویر مدینة  ٥٫۰۰۰م، استلمت الشركة األم قرضا بمبلغ ۲۰۱۱خالل سنة  (أ)

ملیون مترا مربعا من أرض فضاء ویترتب على  ۲٤٫۷االقتصادیة. القرض مضمون مقابل رھن الملك عبد هللا 
القرض عمولة سنویة حسب األسعار التجاریة وكان مستحق السداد أصال لوزارة المالیة وقد منحت الوزارة الشركة  

م. ولكن  ۲۰۱٥یونیو  ۱من  مھلة مدتھا ثالث سنوات على أن یتم السداد بعد ذلك على سبعة أقساط سنویة اعتبارا
م  ۲۰۱٥وبناًء على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد استحقاق السداد، أعادت وزارة المالیة خالل سبتمبر 

جدولة القرض بتمدید فترة اإلمھال إلى خمس سنوات إضافیة. بناًء على النقاش الذي دار خالل السنة، أعادت وزارة  
م، وبالتالي فإن المبلغ األساسي ۲۰۲۱م إلى ینایر ۲۰۲۰لمستحقة في الفترة من یونیو المالیة جدولة الدفعة األولى ا

 م مع عمولة مستحقة تُدفع سنویا.۲۰۲۱للقرض مستحق السداد اآلن على سبعة أقساط سنویة ابتداًء من یونیو 
 

ملیون لایر سعودي.   ۲٫۰۰۰  م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ۲۰۱٤خالل سنة   )(ب
یترتب على تسھیالت المرابحة للتمویل عمولة حسب األسعار التجاریة. بلغ الرصید القائم للقرض طویل األجل كما 

ملیون لایر   ۱٬٥۰۸٫۷٥م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹۷٦٫۲٥م مبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
م  ۲۰۱۸یونیو    ۳۰قرض على ثمانیة أقساط نصف سنویة اعتبارا من  سعودي). وفقا لشروط االتفاقیة، یستحق سداد ال

ملیون لایر سعودي    ٥۳۲٫٥م. تم تصنیف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شھرا ـ بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱حتى  
ـ كمطلوبات متداولة. القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، بقیمة 

 ملیون لایر سعودي.    ۲٫٥۰۰ملیون لایر سعودي، تحتفظ بھا الشركة األم وبسند ألمر بمبلغ  ۳٫۰۰۲
 

ملیون لایر سعودي   ۱٫۰۰۰م، وقعت الشركة األم اتفاقیة تسھیالت إسالمیة مع بنك تجاري بمبلغ  ۲۰۱٥خالل سنة  
م  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱طویل األجل كما في  ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة. بلغ الرصید القائم للقرض  

ملیون لایر سعودي). وفقا لشروط االتفاقیة، یستحق   ٥۰۰م:  ۲۰۱۸دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۳۷٫٥مبلغ  
م. تم تصنیف ۲۰۲۳أبریل   ۲۰م حتى  ۲۰۱۹أكتوبر  ۲۰سداد القرض على ثمانیة أقساط نصف سنویة اعتبارا من 

ملیون لایر سعودي ـ كمطلوبات متداولة. القرض مضمون   ۱۲٥شھرا ـ بمبلغ األقساط المستحقة خالل اثني عشر 
ملیون   ۱٫٥۰۰مقابل جزء من أرض فضاء ملكا لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ 

بسند ألمر بمبلغ   ٪ تم استكمالھ فعلیا والجزء المتبقي قید اإلجراء. القرض مضمون أیضا ۹۲لایر سعودي منھا نسبة  
 ملیون لایر سعودي.  ۱٫۲۰۰

 
ملیون لایر    ۱٫۰۰۰م، قامت الشركة بتوقیع اتفاقیتي تسھیالت مع بنك تجاري بمبلغ  ۲۰۱٥م و  ۲۰۱٤خالل السنتین  

  ۳۱سعودي لكل اتفاقیة ویترتب علیھا عمولة حسب المعدالت التجاریة السائدة. بلغ الرصید القائم للقرض كما في 
ملیون لایر سعودي). وفقا لبنود  ۹۰۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٫۷۰۰م مبلغ ۲۰۱۹دیسمبر 

سنوات اعتبارا من    ۳سنوات من البدایة حتى النھایة مع فترة إمھال    ۸االتفاقیتین، فإن مدتي القرضین اإلجمالیة ھي  
ملیون    ۲٥۰تسھیل إضافي من قبل البنك بمبلغ  تاریخ االتفاقیتین. وبغرض التمشي مع مبادئ الشریعة، فقد تم ترتیب  

لایر سعودي مرتبط بكل اتفاقیة من االتفاقیتین للسماح بالتدویر (السداد والسحب) بحیث یكون أصل القرض متاحا 
سنوات األولى من القرض. تم تصنیف األقساط المستحقة خالل اثني عشر شھرا ـ بمبلغ  ۳للشركة خالل فترة الـ 

سعودي ـ كمطلوبات متداولة. إن تسھیالت القرض مضمونة مقابل جزء من أراض فضاء ملكا   ملیون لایر ۲۰۰
ملیون لایر سعودي. وتسھیالت القرض  ۳٫۰۰۰لمدینة الملك عبد هللا االقتصادیة بإجمالي القیمة المطلوبة بمبلغ 

 ملیون لایر سعودي.  ۲٫۲٥۰أیضا مضمونة بسند ألمر بمبلغ 
 

 القروض قصیرة األجل .۲٦
 

ملیون لایر سعودي،  ۲٥۰م، استفادت الشركة من تسھیالت قصیرة األجل من بنك تجاري بقیمة ۲۰۱۸خالل سنة 
ویترتب علیھا عمولة حسب األسعار التجاریة السائدة، بھدف تمویل متطلبات رأس المال العامل. تم تخفیض تسھیل 

ملیون لایر   ۲۰۰وھو مضمون بسند أذني قدره ملیون لایر سعودي خالل السنة الحالیة  ۲۰۰القرض المذكور إلى 
دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۷۰م مبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱سعودي. بلغ الرصید القائم للتسھیالت كما في 

 ملیون لایر سعودي). ۱٥۰م:  ۲۰۱۸
 

دي، مبلغ ملیون لایر سعو ٤۰۰عالوة على ذلك، استخدمت الشركة، من التسھیالت قصیرة األجل الحالیة البالغة 
ملیون لایر سعودي خالل السنة الحالیة بھدف تمویل متطلبات رأس المال العامل. تحمل تسھیالت القرض  ۱٥۰

ملیون لایر سعودي (راجع    ۲٫٥۰۰المذكور عمولة باألسعار التجاریة السائدة وھي مضمونة مقابل سند ألمر بمبلغ  
 ملیون لایر سعودي. ۱٥۰م مبلغ  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ي (ب)). بلغ الرصید القائم للتسھیالت كما ف ۲٥اإلیضاح 

 
ملیون لایر سعودي من بنك تجاري.  ۲٥۰باإلضافة إلى ما سبق ، تمتلك الشركة تسھیالت ائتمانیة مستندیة بقیمة 

 .ملیون لایر سعودي ٤۲٫۷مبلغ   م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بلغ الرصید القائم كما في 
ملیون لایر سعودي. بلغ الرصید القائم   ۳۰نك تجاري آخر، بمبلغ عالوة على ذلك، ھناك تسھیالت تكمیلیة من ب

 ملیون لایر سعودي. ۳٫۷ م مبلغ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للتسھیالت كما في 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥٦ 
 
 

 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین . ۲۷

 
 الوصف العام للخطة

 
وفقا لنظام العمل في المملكة العربیة  تدیر المجموعة برنامجا معتمدا غیر ممول لمنافع مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

 السعودیة. فیما یلي الحركة في مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین للسنة المنتھیة:
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۸

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ٥۲٫۷٥۸ ٦٤٫۲۲۰ الرصید في بدایة السنة 
   

   الخسارة الموحدةالمدرج في قائمة الربح أو 
 ۱۳٫۲٥۷ ۱٤٫٤۲۱ تكلفة الخدمة الحالیة 

 ───────  ───────   ۱٫۸٥٦ ۲٫۸۱۳ تكلفة الفوائد
 ۱۷٫۲۳٤ ۱٥٫۱۱۳ 

   لمدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة
   مكاسب إعادة القیاس الناتجة عن:

 ٥۸٦ (٤٤۸) االفتراضات المالیة 
 (۷٦۹) (٤٬۳٦۲) تعدیالت

 ───────  ───────   ) ۱۸۳( )٤٫۸۱۰( ربح اكتواري 
 ───────  ───────   ) ۳٫٤٦۸( )۱۲٫۷۷٦( منافع مدفوعة

 ═══════  ═══════   ٦٤٫۲۲۰ ٦۳٫۸٦۸ الرصید في نھایة السنة  
 

 االفتراضات االكتواریة 
 فیما یلي االفتراضات االكتواریة األساسیة التي جرى تطبیقھا في تاریخ التقریر:

 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
   

 ٪ ٤٬۳۸ ٪۲٬۹۷ معدل الخصم 
   

 ٪ ٥ ٪۳٫٥ معدل زیادة الرواتب المستقبلي/المتوقع
   

    ٪ ۱٬۱۷ ٪۱٬۱۷ معدل الوفیات
على أساس العمر  معدل تسریح الموظفین من الخدمة

 معتدل -والخدمة 
على أساس العمر  

    معتدل – والخدمة 
 سنة  ٦۰ سنة ٦۰ التقاعد سن 

 
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۷ 
 
 

 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تابع) . ۲۷

 
دیسمبر مقابل التغیرات في االفتراضات الرئیسیة    ۳۱فیما یلي تحلیل الحساسیة لمنافع مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في  

 المرجحة: 

 
 الذمم الدائنة والمستحقات .۲۸

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۳۱۲٫۷۱٤ ٤۰۱٫۹۰۷ ذمم دائنة تجاریة 
 ۱٥٥٫۱۷۰ ۲۱۸٬۰۲٤ أعباء تمویل مستحقة

 ۲۰۰٫٤۸٤ ۲۲۳٫۱۲۱ محتجزات دائنة
 ۱۱۷٫٦۲۰ ۱۳۲٫۲۲۳ تكالیف عقود مستحقة الدفع

 ۹۲٬٤۹۰ ۹٤٫۰٦۹ دفعات مقدمة من عمالء
 ٤۹٫۸٤۷ ٤٤٫۳۲۱ خیریة (انظر اإلیضاح أدناه)مبالغ تبرعات ألغراض 

 ۲۳٫۰٥۳ ۱٥٬۱۰٦ )۳۰مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 
 - ۳٬۷۳۷ ضریبة القیمة المضافة المستحقة

 ۱۰۳٫٦۲٥ ۱٥٤٬۰۸۳ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 ۲٫۸۱٦ ۳٫۳۰۷ )۲۲برنامج تملك منزل (اإلیضاح  -إیرادات فائدة غیر مكتسبة 

 ۳۰٬۲٤٤ ۱٥٬۲۱۰ ربح غیر مستحق
  ────────  ────────  ۱٬۳۰٥٬۱۰۸ ۱٫۰۸۸٫۰٦۳ 
  ════════  ════════ 
 

المال (قبل  م التبرع بالمبلغ المكتسب من حصة المساھمین المؤسسین في رأس ۲۰۰٦قرر مجلس اإلدارة خالل السنة 
الطرح األولي في االكتتاب العام) والتي تم إیداعھا في ودائع ثابتة محتفظ بھا لدى بنك قبل أن یتم إیداع المبالغ في برنامج 

 ودائع إسالمیة. وقد تمت إضافة العمولة المكتسبة من ھذه الودیعة إلى المبلغ المتبرع بھ ألغراض خیریة.
  

 التأثیر على مطلوبات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  
 الزیادة/ (النقص)

    
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 

 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
التغیر في  

االفتراض
 ات بمقدار

 
الزیادة في 

 المعدل
النقص في 

 المعدل

 
الزیادة في  

 المعدل
النقص في  

 المعدل

ألف لایر     
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

        
 ٥٫٤۸۱ ) ٤٫۷٥۳(   ٥٫۸۸۱ )٥٬۰۹٦(  ٪ ۱ معدل الخصم 

 ) ٤٫۷٦۹( ٥٫۳۹۱  )٥٬۱۱۸( ٥٬۷۸۹  ٪ ۱ المتوقع / المستقبلي معدل زیادة الرواتب
 ۱۷ )۱۷(   ۱۷ )۱۷(  ٪ ۱۰ معدل الوفیات

 ٦۲۸ ) ٥۸٦(   ٦۲۰ )٥۷۹(  ٪ ۱۰ معدل تسریح الموظفین من الخدمة



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۸ 
 
 

 
 الزكاة .۲۹

 
 للسنةالمحمل 

 دیسمبر ۳۱  
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۸

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
    

 ٦٦٫۰۰۰ ٤٥٫۰۰۰  مخصص السنة الحالیة 
   ════════  ════════ 
 

 یستند المخصص للسنة على الوعاء الزكوي لكل من الشركة األم وشركاتھا التابعة.
 

 الحركة في المخصص
 

 مخصص الزكاة: فیما یلي بیان للحركة في 
 دیسمبر ۳۱  

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
    

 ۱٥۳٫۰۸٦ ۱٥٦٫۸٤۳  في بدایة السنة 
 ٦٦٫۰۰۰ ٤٥٫۰۰۰  المحمل للسنة 

 ) ٦۲٫۲٤۳( )۸۰٫۰۲۷(  مدفوعات خالل السنة 
   ────────  ──────── 

 ۱٥٦٫۸٤۳ ۱۲۱٫۸۱٦  في نھایة السنة  
   ════════  ════════ 
 

 موقف الربوط
 

 إعمار المدینة االقتصادیة –الشركة األم  
م طالبت بزكاة إضافیة  ۲۰۰۸م إلى ۲۰۰٦أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") ربطا زكویا للسنوات من 

ملیون لایر سعودي إضافةً إلى غرامة تأخیر. كانت القضیة منظورة لدى دیوان   ۹۰٫٤وفروقات ضریبة استقطاع بمبلغ 
تزام، قامت الشركة بتقدیم ضمان بنكي تحت االحتجاج على فروقات المظالم. تمشیا مع إجراءات االستئناف ودون إثبات االل

 ضریبة االستقطاع. 
 

لم یقبل دیوان المظالم االعتراض من الناحیة الشكلیة. قدمت الشركة التماسا إلى الدیوان الملكي طالبت فیھ دیوان المظالم 
 من قبل دیوان المظالم وأبقى الدیوان على القرار السابق. بإعادة النظر في الحكم وإعادة دراسة القضیة. لم یتم قبول االلتماس  

 
قامت الشركة  ملیون لایر سعودي.  ۸٦٫٦م، أصدرت الھیئة خطاب لتحصیل التزام زكاة إضافي بمبلغ ۲۰۱۹خالل سنة 

وافقت    ،٪ من إجمالي المطلوبات بعد نھایة العام. عالوة على ذلك٤۳و    م۲۰۱۹٪ من إجمالي المطلوبات في عام  ۲۰بتسویة  
 الھیئة على السماح بأربعة أقساط شھریة لسداد التزام الزكاة. 

 
كما أن قضیة ضریبة االستقطاع كانت قید الدراسة لدى دیوان المظالم. أصدر دیوان المظالم قرارا بتأیید اعتراض الشركة  

مظالم فیما یتعلق بغرامة التأخیر، والتي  المتعلق بغرامة التأخیر. قدمت الھیئة استئنافا إلى الدیوان الملكي ضد قرار دیوان ال
 ال تزال في انتظار صدور الحكم.

 
م. قامت الشركة بتقدیم  ۲۰۱۱م إلى ۲۰۰۹قامت الشركة بتسویة التزامات الزكاة اإلضافیة وإنھاء الربوط للسنوات من 

 م وحصلت على شھادات زكاة مقیدة.۲۰۱۸إقراراتھا الزكویة للسنوات حتى 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۹ 
 
 

 
 بع)الزكاة (تا .۲۹

 
شركة استثمارات المدن االقتصادیة القابضة، وشركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة، وشركة إدارة    -الشركات التابعة  

وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة، والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة، وشركة تطویر عقارات المدن 
 االقتصادیة. 

م  ۲۰۱۸م وقدمت إقراراتھا الزكویة حتى سنة ۲۰۱۲استثمارات المدن الصناعیة القابضة ربطھا حتى سنة أنھت شركة 
م والذي تم  ۲۰۱۸م حتى ۲۰۱٤وحصلت على شھادات زكاة مقیدة. طلبت الھیئة معلومات إضافیة بخصوص السنوات من 

 الرد علیھا بشكل واِف.
 

م. أصدرت الھیئة الربط الزكوي للسنوات ۲۰۱۲قفھا الزكوي حتى سنة  أنھت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة مو
ملیون لایر سعودي. واعترضت شركة تطویر المناطق  ٤٫٦م، وطالبت بمبلغ زكاة إضافي بقیمة ۲۰۱٥م إلى ۲۰۱۳من 

األمانة العامة للجان  الصناعیة المحدودة على تقییم الھیئة، حیث قدمت المستندات الداعمة لموقفھا. أحالت الھیئة القضیة إلى  
الضرائب وسجلت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة أیًضا استئنافًا على البوابة اإللكترونیة لألمانة. قدمت الھیئة 

 تعلیقاتھا على االستئناف المقدم الذي استجابت لھ في حینھ وال یزال الرد منتظراً. 
 

 زكاة.الم وحصلت على شھادات ۲۰۱۸إلقرارات الزكویة حتى سنة قدمت شركة تطویر المناطق الصناعیة المحدودة ا
 

شركة تطویر  ، وقدمت شركة إدارة وتشغیل عقارات المدن االقتصادیة، والشركة الرائدة إلدارة عقارات المدن االقتصادیة
م وحصلتا على شھادات  ۲۰۱۸م إلى ۲۰۱۳إقراراتھا الزكویة للفترة / للسنوات من  عقارات المدن االقتصادیة المحدودة

 زكاة غیر مقیدة. 
 

م وحصلت على شھادات  ۲۰۱۸م إلى ۲۰۱٦قدمت شركة إعمار المعارف المحدودة إقرارھا الزكوي للفترة / للسنوات من 
 زكاة غیر مقیدة. 

 
 إفصاحات األطراف ذات العالقة  .۳۰

 
عتیادي لألعمال، دخلت الشركة في معامالت مع المنشآت األخرى التي تقع ضمن تعریف الطرف ذي العالقة  خالل السیر اال

. تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسین وموظفي اإلدارة العلیا في المجموعة  ۲٤في معیار المحاسبة الدولي 
جوھریا. یتم تنفیذ المعامالت مع الجھات ذات العالقة   والمنشآت التي تمارس على ھذه الجھات سیطرة مشتركة أو نفوذا

أو التي كانت معقولة ومن المتوقع أن تكون ھذه لم تكن أفضل من تلك المتوفرة خالل دورة األعمال العادیة بشروط 
، فیما ۱۷ضاح . باإلضافة إلى اإلیمع أطراف ذات العالقة، أي ما یعادل تلك المعامالت الطویلة السائدةاثلة ممالمعامالت ال

  یلي المعامالت الجوھریة مع الجھات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة المتعلقة بھا:



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۰ 
 
 

 
 إفصاحات األطراف ذات العالقة (تابع) .۳۰

 
 الرصید كما في   مبالغ المعامالت  طبیعة المعامالت العالقة  طرف ذو عالقة 

    
 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۸

ألف لایر      
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

        المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
 ۷٫۹٤۱ ۳٫۲۱۱  ۷٫۳٤۹ ٤٫٦۱٦  إیجارات عقود وخدمات عامة ومصروفا ت خدمة   شركات شقیقة

 - ۱٫٦٥۰  ۲۷٫۷٦۲ ٥٫٦٤۰  بیع عقارات  
          

 ۲٫۲٤۱ ۹۷۱   ۱٫۲۰۸ ۱٫٤۹۷  مصروفات عقود وإیجارات ومرافق  مشروع مشترك
         

 ۲۰۳ ۸۹٥  ۱۸٦ ۱٫۱۷۹  بیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة   موظفي اإلدارة العلیا
 - ۲۲۲  - ۲۲۲  إیرادات إیجاریة   
         

 ٤٫٦٦۸ ۲۳۱  ٥۸۰ ۱٦٤  بیع عقارات وخدمات عامة ومصروفات خدمة   مجلس اإلدارة
 - ۱٤۷  - ۱٤۷  إیرادات إیجاریة   
        ───────  ─────── 

 ۱٥٫۰٥۳ ۷٫۳۲۷       اإلجمالي 
        ═══════  ═══════ 

        المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 ) ۲٫٦۱۹( )۲٫٦۱۹(  - -  مصروفات متكبدة بالنیابة عن المجموعة  شركات شقیقة

 ) ۳۰٥( )٤۱٥(  ٤٫۱۸۷ ۳۸۹  خدمات مقدمة إلى المجموعة   
 ) ۷٫۹٦٥( )۷٫۹٦۱(  - -  دفعة مقدمة مقابل بیع عقارات ووحدات مؤجرة  
 - -  ۲۷٦ ۲۰  مشتریات بضائع  

         

 )۸۹( )۸۹(  - -  مصروفات متكبدة بالنیابة عن المجموعة  شركات شقیقة ذات تأثیر كبیر
         

 ) ۷٫۸۷٥( -  ۲۳٫۱۹۷ ۱٦٫۲٦۳  مكافآت  موظفي اإلدارة العلیا
         

 ) ٤٫۲۰۰( )٤٫۰۰۳(  ٤٫۲۰۰ ٤٫۰۰۳  مكافآت وبدالت حضور اجتماعات  مجلس اإلدارة
 - )۱۹(  - -  مبالغ مقدمة مقابل خدمات  
        ───────  ─────── 

 ) ۲۳٫۰٥۳( )۱٥٫۱۰٦(       اإلجمالي
        ═══════  ═══════ 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۱ 
 
 

 
 إفصاحات األطراف ذات العالقة (تابع) .۳۰

 
 تعویضات موظفي اإلدارة العلیا للمجموعة

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۱٥٫۹۸۱ ۱۳٫۱٥۹ منافع الموظفین قصیرة األجل
 ٤۰۱ ۳٤٦ منافع غیر نقدیة

 ۲٫٤۳٤ ۱٫۳٤۷ منافع ما بعد التوظیف
 ۲٫۳۷٥ ۱٫٤۱۱ مكافأة إنھاء الخدمة

 ۲٫۰۰٦ - منافع طویلة األجل أخرى 
  ────────  ──────── 
 ۱٦٫۲٦۳ ۲۳٫۱۹۷ 

  ════════  ════════ 
 ۸٬۳۷٥ ۷٬۹۰۱ المبلغ المستحق لموظفي اإلدارة الرئیسیین

  ════════  ════════ 
 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة .۳۱
 

دیسمبر   ۳۱فإن في االلتزامات واالرتباطات المحتملة كما في    ۲۹و    ۲٥و    ۱۷باإلضافة إلى اإلفصاح المبین في اإلیضاحات  
 م ھي كما یلي: ۲۰۱۹

 
لدى المجموعة التزامات قائمة متعلقة بنفقات مستقبلیة لتطویر مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة في السنوات القلیلة   )أ(

 عودي). ملیون لایر س ۱٫۲۷۱م:  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۷۸۱القادمة بمبلغ 
 

المجموعة من وقت آلخر تكون ھي الطرف المدعى علیھ في قضایا قانونیة، والتي تتمثل بصورة أساسیة في  )ب(
نزاعات تجاریة. تتوقع اإلدارة أن تكون النتیجة لصالحھا فیما یتعلق بجمیع القضایا المقامة ضد المجموعة. وبناًء 

 موحدة. علیھ، لم یتم تكوین مخصص في ھذه القوائم المالیة ال
 

 التزامات عقود اإلیجار التشغیلي: )ج(
 

ر    المجموعة كمؤّجِ
أبرمت المجموعة عقود إیجار تشغیلي على محفظتھا للعقارات االستثماریة. فیما یلي دفعات الحد األدنى المستقبلیة 

تسجیلھا كذمم لإلیجارات المستحقة القبض بموجب عقود إیجار تشغیلي كما في تاریخ التقریر المالي لكن لم یتم 
 مدینة:

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۸

 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ٥۳٫۷٤۰ ٤۹٬۱۱۲ خالل سنة 
 ۲۰۱٫۹٤۱ ۱۹۱٬۳٤۸ بعد سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات

 ٦۱۷٫۳۱٥ ٥۷٤٬۱٦۹ أكثر من خمس سنوات
  ───────

 
 ───────

  ۸۱٤٬٦۲۹ ۸۷۲٫۹۹٦ 
  ═══════  ═══════ 

 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
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 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۲ 
 
 

 
 المعلومات القطاعیة .۳۲

 
تقوم المجموعة بمراقبة نتائج التشغیل لقطاعاتھا التجاریة بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد  

شغیلیة وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع استنادا إلى الربح أو الخسارة التشغیلیة ویقاس بصورة ثابتة مع الربح أو الخسارة الت
 في القوائم المالیة الموحدة. 

 
 قطاعات األعمال

ألغراض اإلدارة، فقد تم تنظیم المجموعة في ثالثة قطاعات رئیسیة وھي: األنشطة السكنیة، وانشطة التطویر الصناعیة،  
أنشطة والضیافة والترفیھ. تتضمن القطاعات األخرى اإلدارات الرئیسیة للمجموعة واألعمال التي ال تفي بصورة فردیة 

 .القطاعات التشغیلیةحول  ۸لمعیار الدولي للتقریر المالي  بمتطلبات القطاع القابل لإلفصاح عنھ طبقا ل
 

فریق القیادة التنفیذیة ھو رئیس صانع القرار التشغیلي ویراقب النتائج التشغیلیة لوحدات األعمال الخاصة بھ بشكل منفصل 
الربح أو الخسارة ویتم قیاسھ لغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع على أساس  

 بشكل متسق مع الربح أو الخسارة في البیانات المالیة الموحدة. 
 

 اإلیرادات والربحیة حسب القطاعات
 

 أخرى ضیافة وترفیھ  تطویر صناعي  أنشطة سكنیة 
التعدیالت  
 وااللغاء 

 
 اإلجمالي 

ألف لایر   للسنة المنتھیة: 
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

ألف لایر  
 سعودي 

       م۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱
       اإلیرادات 

 ۹۸٦٬۸۸۸ - ٦۹٬٥۰۲ ۷٥٬۹٤٥ ۳۱۸٬٦٥۲ ٥۲۲٬۷۸۹ العمالء الخارجیون
 - (۱٤۸٬۹۲۰) ۹۷٬۷٦۹ ۳۱٬٦۳۳ ٤٬٦٥۱ ۱٤٬۸٦۷ بین القطاعات 

 ٥۳۷٬٦٥٦ ۳۲۳٬۳۰۳ ۱۰۷٬٥۷۸ ۱٦۷٬۲۷۱ (۱٤۸٬۹۲۰) ۹۸٦٬۸۸۸ 
       النتائج 

       تكلفة المخزون والخدمات 
 (٤٥۸٬۸۱۳) (۱۱۰٬٦۲٤) (۱٦۱٬۲٤۸) (۳٤٬۳٦٦) (٦۳٬۱۰٦) (۳۱۰٬۷۱٦) معترف بھ كمصروف 

 (٥۹٬۸۸۱) - (٥٥٬۸۲٤) (۳٬٥٦٤) - (٤۹۳) خسارة انخفاض  
 (۲۳٦٬۹۹۳) - (۲۳۲٬۲٦۹) (٤٬٤۲٤) - (۳۰۰) أعباء مالیة

 ۷۹۱ - ٦۱٦ ٦ ۱۱۳ ٥٦ إیرادات مرابحة 
 (۳٤۹٬۹٥٦) - (۱۹۹٬۹٦۲) (۸٤٬۸۷٤) (۲۳٬۸٤٦) (٤۱٬۲۷٤) االستھالك

 (۱۰٬٤۷۹) - (۱۰٬۲۲٤) (۲۰) - (۲۳٥) االطفاء 
حصة نتائج حقوق الملكیة المستثمر  

 ۷٬۹۸۳ - - - فیھا
 
- ۷٬۹۸۳ 

 ۱۰۲٬۰۱٥ - ٦۰٬۸۷۸ (۱۱٬٥٤٥) ۳۲٬۸۱۰ ۱۹٬۸۷۲ دخل / (مصروفات) أخرى  
(مصاریف) أخرى غیر  إیرادات /  
 - - - - مخصصة 

 
- (٤٤٥٬۳٦۳) 

       استبعاد المعامالت بین الشركات 
       

 (٤٦۳٬۸۰۸)      الخسارة قبل الزكاة 
      ═════ 
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 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۳ 
 
 

 
 المعلومات القطاعیة (تابع) .۳۲

 
أنشطة   

 سكنیة
تطویر 
 صناعي

ضیافة 
 أخرى وترفیھ

التعدیالت 
 وااللغاء

 
 اإلجمالي

ألف لایر   للسنة المنتھیة:
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

       م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
       اإلیرادات

 ۱٬۰۰۸٬۲۳٤ - ۱٥۳٬۳۰۸ ٤۲٬۲٥۳ ۲٥۱٬۰٤۷ ٥٦۱٬٦۲٦ العمالء الخارجیون
 - (۱۳٦٬۳۸۸) ۸٥٬۱۳٦ ۳٤٬۱۸۰ ٤٬۰٦۸ ۱۳٬۰۰٤ بین القطاعات

 ٥۷٤٬٦۳۰ ۲٥٥٬۱۱٥ ۷٦٬٤۳۳ ۲۳۸٬٤٤٤ (۱۳٦٬۳۸۸) ۱٬۰۰۸٬۲۳٤ 
       النتائج

       تكلفة المخزون والخدمات 
 (٤۹٤٬٦۱۳) ۸٥٬۷٥۱ (۱۷۸٬٤۹۹) (۳٬۹٤۲) (٤۹٬۸۲٦) (۳٤۸٬۰۹۷) معترف بھ كمصروف

 (٤۹٬۸۳٥) - (٤۷٬۳٦۲) (۱٬٥۹۳) - (۸۸۰) خسارة انخفاض 
 (٥۹٬٦٥۳) - (٥۸٬۹۷۸) (٦۲٤) (۳) (٤۸) أعباء مالیة

 ۷٬۷۳۷ - ٦۸٦ ۱٬۷۷۷ ۲٬۷۰۲ ۲٬٥۷۲ إیرادات مرابحة 
 (۲۹۲٬٤۱۹) - (۱۸٥٬٥۱۱) (٤۹٬٥۳۳) (۲۱٬۹۰۲) (۳٥٬٤۷۳) االستھالك

 (۱۲٬٤٤۳) - (۱۲٬٤۰۲) - - (٤۱) االطفاء
حصة نتائج حقوق الملكیة 

 ۲٦٬۱۳۰ - - - المستثمر فیھا
 
- ۲٦٬۱۳۰ 

 ۲۰۹٬۹۰۹ - ۷۷٬۰۳۳ ۱٬۲۹٥ ۹۰٬۳٥۳ ٤۱٬۲۲۸ دخل / (مصروفات) أخرى  
إیرادات / (مصاریف) أخرى غیر 

 - - - - مخصصة 
 
- (٤۱٤٬٦۳٥) 

       
 (۷۱٬٥۸۸)      الخسارة قبل الزكاة

       ═════ 
       
 

 إدارة مخاطر األدوات المالیة .۳۳
 

 نظرة عامة
المجموعة إلى مخاطر مالیة متنوعة. یركز برنامج إدارة المخاطر على إدارة السیولة القویة ومراقبة  قد تتعرض أنشطة  

متغیرات السوق المتنوعة ذات الصلة، وبالتالي السعي باستمرار إلى تقلیص التأثیرات العكسیة المحتملة على األداء  
 المالي للمجموعة. 

 
 استخدامھا لألدوات المالیة: قد تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة من 

 
 مخاطر االئتمان؛ )أ

 مخاطر أسعار العموالت؛ )ب
 مخاطر العمالت؛ و )ج
 مخاطر السیولة.  )د

 
یمثل ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل نوع من أنواع المخاطر أعاله، وأھداف المجموعة وسیاساتھا 

 س المال.  وإجراءاتھا بخصوص قیاس وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأ
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 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦٤ 
 
 

 
 إدارة مخاطر األدوات المالیة (تابع) .۳۳

 
 نظرة عامة (تابع)

یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة العامة فیما یتعلق بوضع إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة واإلشراف 
على إدارة المخاطر. وتضطلع اإلدارة العلیا للمجموعة بمسؤولیة تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر التي تتعرض 

 إلدارة حول أنشطتھا. لھا المجموعة ورفع تقاریر منتظمة بذلك إلى مجلس ا
 

تم وضع سیاسة إدارة المخاطر لدى المجموعة (الرسمیة وغیر الرسمیة) لتحدید وتحلیل المخاطر التي واجھتھا المجموعة 
من أجل وضع حدود مخاطر مالئمة وضوابط ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. یتم مراجعة سیاسة إدارة المخاطر  

 س التغیرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. واألنظمة بصورة منتظمة لعك
 

تشرف لجنة المراجعة في المجموعة على كیفیة مراقبة اإلدارة للتقید بسیاسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة  
ومراجعة مالئمة إطار إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي واجھتھا المجموعة. وتساعد لجنة المراجعة في  

ورھا الرقابي من خالل المراجعة الداخلیة. ویقوم التدقیق الداخلي بالمراجعة الدوریة وغیر الدوریة لضوابط المجموعة بد
 وإجراءات إدارة المخاطر والنتائج التي یتم إطالع لجنة المراجعة علیھا.

 
ألجل. یتمثل الھدف تتضمن المطلوبات المالیة للمجموعة بشكل رئیسي من الذمم الدائنة والمستحقات والقروض طویلة ا

الرئیسي من ھذه المطلوبات المالیة تمویل عملیات المجموعة. تتضمن الموجودات المالیة الرئیسیة للمجموعة االستثمار 
برنامج تملك منزل، وذمم مدینة وودائع مرابحة   –في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، ذمم الموظفین المدینة  

 وما في حكمھ. ألجل لدى البنوك والنقد
 

 یقوم مجلس اإلدارة بالمراقبة والموافقة على السیاسات إلدارة كل ھذه المخاطر الملخصة فیما یلي:
 
 مخاطر االئتمان )أ

 
تتمثل مخاطر االئتمان خسارة مالیة تتعرض لھا المجموعة في حال إخفاق عمیل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماتھ  
التعاقدیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة أساسیة من ذممھا المدینة وموجوداتھا المتداولة األخرى باإلضافة  

 إلى ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك. 
 

مجموعة بتقییم مخاطر ائتمان العمالء وفقًا لسیاسة المجموعة وإجراءاتھا وضوابطھا المتعلقة بإدارة مخاطرائتمان ال  تقوم
 .العمالء. یتم تقییم الجودة االئتمانیة للعمیل بناًء على عملیة التصنیف االئتماني

 
یاس خسائر االئتمان المتوقعة. تستند یتم إجراء تحلیل انخفاض القیمة في كل تاریخ تقریر باستخدام مصفوفة مخصص لق

معدالت المخصصات على األیام الماضیة المستحقة لشرائح العمالء المختلفة ذات أنماط الخسارة المماثلة. یتم تعدیل  
معدالت الخسارة التاریخیة لتعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة حول عوامل االقتصاد الكلي (مثل توقعات الناتج المحلي 

جمالي وتوقعات الصناعة) التي تؤثر على قدرة العمالء على تسویة المستحقات. یعكس الحساب النتیجة المرجحة اإل
االحتمالیة والمعلومات المعقولة والداعمة التي تتوفر في تاریخ إعداد التقاریر حول األحداث الماضیة والظروف الحالیة  

 والتنبؤات بالظروف االقتصادیة المستقبلیة
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 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦٥ 
 
 

 
 إدارة مخاطر األدوات المالیة (تابع) .۳۳

 
 مخاطر االئتمان (تابع) )أ
 

تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالعمالء عن طریق مراقبة الذمم المدینة القائمة. تنص اتفاقیات  
البیع مع العمالء على أن صك ملكیة العقار سیتم نقلھ إلى العمالء فقط عند استالم سعر البیع بشكل كامل. یمثل أكبر خمسة 

م. تدیر المجموعة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱٪) من الذمم المدینة المستحقة كما في ۱۲٫۳م: ۲۰۱۸(%  ۱۱٫٥عمالء ما نسبتھ 
تعرضھا لمخاطر االئتمان فیما یتعلق بودائع المرابحة مع البنوك عن طریق التنویع واستثمار مع جھات مقابلة مع تصنیف 

 .تختلف مدة الدفع من منتج آلخر مع بعض االستثناءات على مستوى العمیل جید.
 

یتعلق مخاطر االئتمان الناشئة من موجودات مالیة أخرى للمجموعة فان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ینشأ من فیما 
 تعثر الجھات التي یتم التعامل معھا، علما بأن أقصى تعرض یعادل القیمة الدفتریة لھذه األدوات. 

 
 اریخ التقریر ھو كما یلي:إن الحد األقصى اإلجمالي لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان كما في ت

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۸
 ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 
   

 ۷٤۲٬٥٥۱ ۷٥٦٬۳۲٥ ذمم مدینة 
 ٥۰٬۰۰۰ - ودائع مرابحة ألجل
 ٦۰۲٬٦۳۲ ٤۰٤٬۳۹۳ النقد وما في حكمھ

  ────────  ──────── 
 ۱٬۱٦۰٬۷۱۸ ۱٬۳۹٥٬۱۸۳ 
  ═══════  ═══════ 
 

 المخاطر الزائدتركز 
ینشأ التركز عندما تزاول عدد من الجھات المقابلة أنشطة تجاریة مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافیة، أو عندما 
تكون لھا نفس السمات االقتصادیة مما یؤثر على مقدرتھا في الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة للتأثر بطریقة مماثلة بالتغیرات 

لسیاسیة أو أي ظروف أخرى. تتم إدارة مخاطر التركز من خالل التركیز على المحافظة على محافظ  االقتصادیة أو ا
من أجل تجنب التركیز المفرط للمخاطر ، تتضمن سیاسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة للتركیز على   متنوعة.

 ئتمان وإدارتھا وفقًا لذلك.فظ متنوعة. یتم التحكم في التركیزات المحددة لمخاطر االاالحفاظ على مح
 

 مخاطر أسعار العموالت )ب
 

تتمثل مخاطر أسعار العموالت في مخاطر تغیر القیمة العادلة أو قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة التغیر 
 في أسعار العموالت السائدة بالسوق.

 
العمولة في السوق یتعلق بصورة أساسیة بالقروض طویلة األجل للمجموعة  إن تعرض المجموعة لمخاطر التغیر في أسعار  

وودائع المرابحة ألجل لدى البنوك بأسعار عموالت متغیرة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العمولة عن طریق المراقبة  
 المنتظمة ألسعار العمولة ألدواتھا المالیة التي یترتب علیھا عمولة.

 
ریر المالي لم یكن لدى المجموعة أي ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك بأسعار عمولة متغیرة. وبالتالي، فقط  في تاریخ التق

 القروض طویلة األجل معرضة فقط لمخاطر أسعار العمولة المتغیرة.
  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦٦ 
 
 

 
 إدارة مخاطر األدوات المالیة (تابع) .۳۳

 
 ب)      مخاطر أسعار العموالت (تابع)

 
 العموالت حساسیة أسعار 

یبین الجدول التالي حساسیة المجموعة للتقلبات المحتملة والمعقولة في أسعار العمولة على القروض طویلة األجل. مع بقاء 
كافة المتغیرات األخرى ثابتة، یتأثر الربح قبل الضریبة للمجموعة من خالل القروض ذات األسعار المتغیرة على النحو 

 التالي: 
 

 التأثیر على الربح الزیادة/ النقص 
 قبل الزكاة في نقاط األساس 
 ألف لایر سعودي  
   

 (٦٤٬۰۸٥) ۱۰۰+ م۲۰۱۹
 -۱۰۰ ٦٤٬۰۸٥ 
   

 ۱٤٫۳۱۰ ۱۰۰+ م ۲۰۱۸
 -۱۰۰ )۱٤٫۳۱۰ ( 
   

تقلبات تستند الحركة المفترضة في نقاط األساس لحساسیة أسعار العمولة إلى بیئة السوق الممكن مالحظتھا حیث تظھر 
 اعلى في السنوات السابقة. 

 
 ٪ (تقریبًا).٤٫۲معدل المتوسط المرجح للقروض ألجل للمجموعة ھو 

 
 مخاطر العمالت ج)

 
مخاطر العملة ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة بسبب تقلبات أسعار صرف  

المجموعة بمعامالت جوھریة بعمالت غیر اللایر السعودي والدوالر األمریكي. وحیث أن الدوالر العمالت األجنبیة. لم تقم  
 األمریكي مرتبط باللایر السعودي، فإن المؤسسة لیست معرضة لمخاطر عمالت ھامة.

 
 مخاطر السیولة د)
 

مات المرتبطة باألدوات المالیة.  مخاطر السیولة ھي مخاطر أن تواجھ المجموعة صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزا
قد تنتج مخاطر السیولة من عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة بمبلغ قریب من قیمتھ العادلة. تتم إدارة مخاطر 
السیولة من خالل المراقبة المنتظمة التي توفر األموال الكافیة من خالل تسھیالت ائتمانیة ملتزمة للوفاء بأي التزامات  

تتم مراقبة التدفقات النقدیة ومتطلبات التمویل والسیولة لشركات المجموعة على أساس مركزي تحت سیطرة  مستقبلیة.
 .خزینة المجموعة. الھدف من ھذا النظام المركزي ھو تحسین كفاءة وفعالیة إدارة الموارد الرأسمالیة للمجموعة

 
حالیًا بصدد سحب المبالغ المطلوبة المطلوبة في  ) وھي ۲٥لدى المجموعة تسھیالت معتمدة إضافیة (راجع إیضاح 

. عالوة على ذلك ، ھناك مناقشات جاریة بشأن إعادة ھیكلة القروض وخطط السداد مع  ۲۰۲۰النصف األول من عام 
 .البنوك المعنیة

 
إلى ینایر   ۲۰۲۰یو  عالوة على ذلك ، بعد نھایة العام ، قامت وزارة المالیة بإعادة جدولة الدفعة األولى المستحقة في یون

، مع عمولة   ۲۰۲۱. وبالتالي ، فإن المبلغ األساسي قابل للسداد اآلن على سبعة أقساط سنویة ، تبدأ من ینایر ۲۰۲۱
 .مستحقة مستحقة الدفع على أساس سنوي

 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۷ 
 
 

 
 إدارة مخاطر األدوات المالیة (تابع) .۳۳

 
 د)      مخاطر السیولة (تابع)

 استحقاق المطلوبات المالیة للمجموعة بناًء على المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة: یلخص الجدول أدناه ملف 
 

  ۳أقل من  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
  ۱۲أكثر من  شھر ۱۲إلى  ۳ شھور

 شھر
 

 اإلجمالي
ألف لایر   

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     
 ۸٬٤۸۰٬۱٤۸ ۷٬۲٥٦٬۲٥۰ ۱٬۲۲۳٬۸۹۸ - قروض  

 ۱۳۱٬۹٦۷ ۹٤٬٤٦٦ ۳۷٬٥۰۱ - مطلوبات عقود إیجار
 ۱٬۲۰۷٬۷۳۲ - ۱٬۲۰۷٬۷۳۲ - ذمم دائنة ومستحقات

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 - ۲٬٤٦۹٬۱۳۱ ۷٬۳٥۰٬۷۱٦ ۹٬۸۱۹٬۸٤۷ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

  ۳أقل من   م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
  ۱۲أكثر من  شھر ۱۲إلى  ۳ شھور

 شھر
 

 اإلجمالي
ألف لایر   

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

     
 ۸٫۰٥۸٫۷٥۰ ۷٫۰٥۱٫۲٥۰ ۸٥۷٫٥۰۰ ۱٥۰٫۰۰۰ قروض طویلة األجل 
 ۹٦۲٫٥۱۳ - ۹٦۲٫٥۱۳ - ذمم دائنة ومستحقات

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۱٥۰٫۰۰۰ ۱٫۸۲۰٫۰۱۳ ۷٫۰٥۱٫۲٥۰ ۹٫۰۲۱٫۲٦۳ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 

 إدارة رأس المال . ۳٤
 

یتضمن رأس المال إجمالي حقوق الملكیة العائدة إلى حملة األسھم في الشركة األم. تتمثل سیاسة المجموعة في الحفاظ على  
قاعدة رأسمالیة قویة للحفاظ على المستثمر وثقة المقرضین والسوق واستمراریة التطویر المستقبلي للعمل التجاري. یتمثل 

راس مال المجموعة في التأكد من المحافظة على تصنیف ائتماني قوي ومعدالت الھدف األساسي من استراتیجیة إدارة 
 رأسمالیة قویة من أجل دعم أعمالھا التجاریة وتعظیم القیمة للمساھمین. 

 
تدیر المجموعة ھیكل رأس المال وتقوم بتعدیلھ على ضوء المتغیرات في الظروف االقتصادیة ومتطلبات التعھدات المالیة.  

على وتعدیل رأس المال یمكن أن تقوم المجموعة بتعدیل دفعة توزیعات األرباح للمساھمین وإعادة رأس المال   وللمحافظة
إلى المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. تقوم المجموعة بمراقبة راس المال باستخدام معدل الحركة وھو صافي الدین مقسوما 

 ٪).  ٥۰م:  ۲۰۱۸(  ٪٥٤  م، كان نسبة المدیونیة للمجموعة۲۰۱۹مبر  دیس  ۳۱على إجمالي راس المال زائد صافي الدین. في  
 

ومن أجل تحقیق ھذا الھدف العام تھدف المجموعة من خالل إدارة راس المال إلى التأكد من أنھا تفي بالتعھدات المالیة 
االلتزام بالتعھدات المالیة المرتبطة المرتبطة بالقروض التي تحدد متطلبات ھیكل رأس المال ـ بجانب أمور أخرى. إن عدم  

سیسمح للبنك بالمطالبة بسداد القروض فورا. لم تكن ھناك حاالت خرق للتعھدات المالیة ألیة قروض في السنة الحالیة. لم  
  م ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱تكن ھناك تغیرات في األھداف وال السیاسات أو العملیات إلدارة رأس المال خالل السنوات المنتھیة في  

 م. ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۸ 
 
 

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  .۳٥

 
القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق  

األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة   في تاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، في ظل غیاب السوق الرئیسیة، في السوق
 .تعكس القیمة العادلة للمطلوبات خطر عدم الوفاء بھافي ذلك التاریخ. 

 
یتطلب عدد من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات من المجموعة قیاس القیم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالیة  

 وغیر المالیة. 
 

العادلة ألصل أو التزام ما، تستخدم المجموعة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. یتم تصنیف عند قیاس القیمة 
القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما 

 یلي:
 
 عدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.: األسعار المدرجة (غیر الم۱المستوى  •
 
) القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،  ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى (۲المستوى  •

 سواًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
 
ات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غیر : المدخالت للموجود۳المستوى  •

 القابلة للمالحظة).
 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة 
 مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریا للقیاس ككل.العادلة، فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل 

 
 تثبت المجموعة التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.  

 
یعادل قیمھا م، یتم تقدیر القیمة العادلة لألدوات المالیة للمجموعة بما ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. لم یتم تطبق مدخالت جوھریة في تقییم الذمم  ۲الدفتریة ویتم تصنیفھا تحت المستوى 
 م. ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المدینة التجاریة كما في 

 
 م. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في   السنة لم تكن ھناك حركة بین المستویات خالل

 
 التغیرات في المطلوبات الناشئة من األنشطة التمویلیة  . ۳٦

 
تم اإلفصاح عن التغیرات الناشئة عن األنشطة التمویلیة، تتضمن قروض طویلة األجل وعنصر تمویلي غیر مكتسب من 

 موحدة. ذمم مدینة طویلة األجل تم اإلفصاح عنھا في قائمة التدفقات النقدیة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۹ 
 
 

 
 شركات تابعة جوھریة مملوكة بشكل جزئي  . ۳۷

 
م. تستند ھذه المعلومات إلى  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لھذه الشركات التابعة كما في 

 المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي تمت بین شركات المجموعة.  
 
شركة   

استثمارات  
المدن 

الصناعیة 
 القابضة

شركة تطویر 
المناطق 
الصناعیة 
 المحدودة

شركة إدارة  
وتشغیل 

عقارات المدن 
 االقتصادیة

شركة إدارة  
وتشغیل 

عقارات المدن 
 االقتصادیة

شركة تطویر 
عقارات المدن 

االقتصادیة 
 المحدودة

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

 ألف لایر
 سعودي

      
 ۲٬۰۳٥٬٥٥۰ ٥۲۲٬٤۱۹ ۱٬٥۹۳٬۲۰۷ ۱٬۳۳۳٬۱٥۹ ٥٬۳٤۳٬٥٥۱ إجمالي الموجودات 
 ٦٦۰٬۹۳۳ ۹٤٬۰۷٦ ۳۲۸٬٦۰٤ ۱۰۰٬۲٦۹ ۲۲٬۷۱٥ إجمالي المطلوبات 

 ۱٬۳۷٤٬٦۱۷ ٤۲۸٬۳٤۳ ۱٬۲٦٤٬٦۰۳ ۱٬۲۳۲٬۸۹۰ ٥٬۳۲۰٬۸۳٦ إجمالي حقوق الملكیة  
 

م. تستند ھذه المعلومات إلى ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لھذه الشركات التابعة كما في 
 المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي تمت بین شركات المجموعة.  

 
شركة  

استثمارات 
المدن الصناعیة  

 القابضة 

شركة تطویر 
المناطق 
الصناعیة  
 المحدودة

إدارة  شركة 
وتشغیل 

عقارات المدن  
 االقتصادیة

شركة إدارة  
وتشغیل 

عقارات المدن  
 االقتصادیة

شركة تطویر 
عقارات المدن  
االقتصادیة  

 المحدودة
ألف لایر   

 سعودي
ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

 ألف لایر 
 سعودي

      
 ۱٫۹۲٤٫۰۰٦ ٥٤۷٫٥٦٤ ۱٫٤۸۰٫۸۱٦ ۱٫۱٦۹٫۹٤٥ ٤٫٤۱۱٫۳٥۳ إجمالي الموجودات 
 ٤۷۱٫۸۰۰ ۷۸٫۳٥۸ ۱۰۸٫۱۳٦ ۷٥٫۸٤۸ ٥٫٤٤۳ إجمالي المطلوبات 

 ۱٫٤٥۲٫۲۰٦ ٤٦۹٫۲۰٦ ۱٫۳۷۲٫٦۸۰ ۱٫۰۹٤٫۰۹۷ ٤٫٤۰٥٫۹۱۰ إجمالي حقوق الملكیة  
      
 

  



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۰ 
 
 

 
 شركات تابعة جوھریة مملوكة بشكل جزئي (تابع) . ۳۷

 
م. تستند ھذه ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي قائمة الربح والخسارة لھذه الشركات التابعة للسنة المنتھیة في 

 المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي تمت بین شركات المجموعة.  
 
شركة   

استثمارات  
المدن 

الصناعیة 
 القابضة

شركة تطویر 
المناطق 
الصناعیة 
 المحدودة

شركة إدارة  
وتشغیل 

عقارات المدن 
 االقتصادیة

شركة إدارة  
وتشغیل 

عقارات المدن 
 االقتصادیة

شركة تطویر 
عقارات المدن 
االقتصادیة 
 المحدودة

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

 ألف لایر  
 سعودي

      
 ۲۲٬۸٦۹ ۳٦٬۸٦۳ ۹٤٬۰٥۳ ۲۰۹٬۹۰۰ ٦٬٦۲٥ اإلیرادات

 (۸۱٬۲۱۳) (٤۱٬۱٥٤) (۱۰۸٬۳۱۱) ۱۳۹٬۱٦٦ (۲٬۰٥۰) ربح / (خسارة) السنة 
إجمالي (الخسارة) / الدخل  

 (۷۷٬۸۳۷) (٤۰٬۷۸٤) (۱۰۸٬۰۲۸) ۱۳۸٬۷۹۳ (۲٬۰۸٦) الشامل للسنة  
      

م. تستند ھذه ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱یلخص الجدول التالي قائمة الربح والخسارة لھذه الشركات التابعة للسنة المنتھیة في 
 المعلومات إلى المبالغ قبل استبعاد المعامالت التي تمت بین شركات المجموعة.  

 
شركة  

استثمارات 
المدن  

الصناعیة  
 القابضة 

شركة تطویر 
المناطق 
الصناعیة  
 المحدودة

شركة إدارة  
وتشغیل 

عقارات المدن  
 االقتصادیة

شركة إدارة  
وتشغیل 

عقارات المدن  
 االقتصادیة

شركة تطویر 
عقارات المدن  
االقتصادیة  
 المحدودة

ألف لایر   
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

 ألف لایر 
 سعودي

      
 ۱٤٫۷۰۲ ٤٥٫۲۲۰ ۸۱٫٥۳۲ ۱٥٥٫۳۸۸ ٥٫۷٥۰ اإلیرادات

 ) ۸۲٫۸٤۹( ) ٤٦٫۹٥۳( ) ٤۸٫۷۳۸( ٦۰٫٥۰٦ ) ۱۲۱٫۲۲۸( ربح / (خسارة) السنة 
إجمالي (الخسارة) / الدخل  

 ) ۸۲٫۷۱۳( ) ٤۷٫۲٥۸( ) ٤۹٫۹۱٥( ٦۰٫۳۰۸ ) ۱۲۲٫۷۲۷( الشامل للسنة  
      

      العائد إلى:  
 ) ۸۱٫۱۰٤( ) ٤٦٫٥۲۰( ) ٤۹٫٤۱٤( ٥۹٫۹۲۹ ) ۱۲۲٫٦۹۳( مالك الشركة األم 

 ) ۱٫٦۰۹( ) ۷۳۸( ) ٥۰۱( ۳۷۹ )۳٤( الحصة غیر المسیطرة
 
 
 
 
 
 
 



 شركة إعمار المدینة االقتصادیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تابع) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۱ 
 
 

 
 األحداث الالحقة     .۳۸

 
) وانتشر عبر مناطق جغرافیة متعددة، مما تسبب ۱۹  -كوفید  م، تأكَّد ظھور فیروس كورونا المستجد (۲۰۲۰في مطلع سنة  

األنشطة التجاریة والنشاط االقتصادي. وتعتبر المجموعة أن ھذا  حالة من عدم االستقرار في االقتصاد ككل واضطراب في  
التفشي حدث الحق للمیزانیة العمومیة غیر قابل للتعدیل. وفي ھذه المرحلة المبكرة، تقوم المجموعة بتقییم أي تأثیر محتمل. 

جرد توافر المزید من وستواصل اإلدارة والمكلفون بالحوكمة مراقبة الوضع وإحاطة جمیع أصحاب المصلحة علًما بم
المعلومات. وقد تتطلب التغییرات في الظروف إفصاحات محسنة أو إثبات تعدیالت في القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 م. ۲۰۲۰المختصرة للمجموعة للفترات الالحقة في السنة المالیة 
 

 اعتماد القوائم المالیة الموحدة  . ۳۹
 

الموافق   ھـ۱٤٤۱رجب  ۲۳تمت الموافقة على القوائم المالیة الموحدة واعتمادھا لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
 م. ۲۰۲۰مارس  ۱۸
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